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magyar történelmi ötvösmü-kiállitás, másodika azon 
szakkiállításoknak, melyeket az orsz. magyar ipar
művészeti muzeum alapszabályai értelmében időn
ként rendez s melyeknek sorozatát 1 8 8 2 . évben 
a magyar könyvészeti kiállítással nyitotta meg. 

A jelen ötvösmü-kiállítást is R a th  G y ö rg y  kir. Ítélő táblai ta- * 

nácselnök, mint az orsz. magyar iparművészeti muzeum ideiglenes 
felügyelője és vezetője kezdeményezte, midőn 1 8 8 3 . évi márczius 
havában az annak rendezésére megkivántató engedélyt a vallás- 
és közokt. m. kir. miniszter úrtól kikérte s meg is nyerte; a neve
zett miniszter úr pedig az 1 8 8 5 . évi orsz. kiállításról intézkedő 
1 8 8 3  : XII. t.-cz. szemmeltartásával, az ötvösmü-kiállitás létesíté
sére előzőleg még a földművelés-, ipar- és keresk. m. kir. mi
niszter úr hozzájárulását is kieszközölte s helyiségül a nemzeti 
muzeum képtárát átengedte.

Előre látható lévén, hogy a jelen kiállítás, az ötvös-müvesség 
elterjedt és sokfelé ágazó voltánál fogva szokatlanéi! nagy mérve
ket fog ölteni, annak létesítésére az iparművészeti muzeum a nem
zeti múzeummal szövetkezett.

A kiállítás létesítésére egy 4 0  tagú központi bizottság alakult, 
melynek élén állanak Ip o ly i A r n o ld  v. b. t. t., beszterczebányai 
püspök és g r ó f  K eg lev ic h  Is tvá n  mint elnökök, továbbá P nls^ky  

F e r e n c a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője s a

A KIÁLLÍTÁS t ö r t é n e t e .
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nemz. muzeum igazgatója és Ráth György kir. itélőtábl. tanács
elnök s az orsz. m. iparművészeti muzeum ideiglenes felügyelője, 
végül Puls^ky Károly, az orsz. képtár őre mint a kiállítás titkára. 
Hogy a kiállítás iránt az érdeklődés országszerte fölkeltessék, a 
központi bizottság számos vidéki bizottságot alakított, melyek 
egyúttal a kiállításra szánt tárgyak egybegyűjtését s a kiállítás be
fejezte után a tulajdonosok kezéhez leendő visszajuttatását is esz
közük. Végül a teendők tényleges végrehajtására ismét a fentneve- 
zett urak vezetése alatt a központi bizottságból egy 11 tagú végre
hajtó bizottság küldetett ki.

A kiállítási bizottságok szervezkedése után még a múlt év 
nyarán szétküldettek a felhívások. Maga a kiállítás tartama erede
tileg ugyan 1883 deczember közepétől 1884 február végéig volt 
tervezve; czélszcrüségi okokból azonban a megnyitás februárra ha- 
lasztatván, kiállításunk előreláthatólag május közepéig marad nyitva.

Jóllehet már kezdettől fogva nagy érdeklődés mutatkozott a 
társadalom minden rétegében kiállításunk iránt, mégis annak ily 
fényes sikerére döntő befolyással volt ö cs. és apóst. hír. Felségé
nek, a vall. és közokt. m. kir. miniszter úrhoz m. évi nov. hó 
23-án intézett legfelsőbb kézirata, melylyel a kiállítási központi 
bizottságnak Dr. Haynalel Lajos bibornok kalocsai érsek vezetése 
alatt küldöttségileg előadott hódolatteljes kérelmére legkegyelme
sebben elrendelni méltóztatott: hogy az udvari gyűjteményekben 
levő magyarországi és magyar vonatkozású ötvösmü-tárgyak a 
kiállításra elküldessenek. — Ettől kezdve egyházi és világi főuraink, 
műkedvelőink, testületek és magánosok, sőt külföldi kincstárak is 
a legnagyobb készséggel küldték be kincstáraik legértékesebb tár
gyait s féltékenyen őrzött családi ereklyéiket. A még ezután szór
ványosan felmerülő aggályokat pedig végleg eloszlatta a vall. és 
közokt. miniszter úr hathatós közbenjárása, ki a kiállítási bizottság 
kérelmeinek mindenkor kellő súlyt kölcsönzött. Őszinte örömmel 
constatálhatjuk is, hogy egy-kettő kivételével, minden felszólítá
sunk eredményes volt. De hathatósan elősegítette a kiállítás ügyét 
a közmunka- és közlekedési m. kir. miniszter úr azon intézkedése 
is, melylyel két kiállítási bizottsági tagnak a szükséges hivatalos uta
zásokra szabad vasúti jegyeket és a levelezésekre portomentességet 
engedélyezett.
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Midőn a kiállításra szánt tárgyak beküldésének ideje már el
érkezett, a nagy és lelkiismeretes munkát igénylő átvétel, a szak
szerű lajstromozás, leírás és csoportosítás az eddig 380 kiállító 
részéről beérkezett 77 28 darab kiállítási tárgygyal szemben ön
ként érthetöleg csak a munkafelosztás elve alapján volt eszközöl
hető ; nevezetesen az előleges lajstromozásnál közreműködtek : 
Dr. Puls^ky Károly kiállítási titkár, Dr. Tonna Károly egyet, tanár, 
Radisics Jenő, az iparművészeti múzeumhoz beosztott min. fogal
mazó, Spernere Attila és Dr. Thall óc^y Lajos orsz. levéltári fogal
mazó. A beérkezett tárgyak átvételét és egyáltalán az administra
tiv teendőket Lipcsey József iparművészeti múzeumi tollnok végzi, 
kinek úgy ebben, mint általán a kiállítás körül Dr. S^endrei János, 
honvédelmi miniszteri segédfogalmazó, és Márkus Imre fővárosi 
tisztviselő segédkeztek.

Miután a kiállítási tárgyak legnagyobb része már begyült s 
a kiállítás keretébe a nemzeti muzeum és az iparművészeti mú
zeum ötvösmü-tárgyai is bele vonattak; február 1 i-én vette kez
detét a tárgyak felállítása; mely fárasztó munka a kiállítás meg
nyíltáig vagyis február 17-én d. e. 11 óráig ha nem is véglegesen 
befejezve, de teljes rendben készen állott. Egy pillantás a kiállításra 
meggyőzhetett bennünket, mily nem mindennapi munka volt ez, 
melyben úgy, mint egyáltalán a kiállítás szervezésében annak titkárát 
Puls^ky Károlyt illeti meg az oroszlánrész; de bármily vas erélyt 
fejtett is ki ő ; feladatát rövid egy heti idő alatt megoldani phy
sical lehetetlenség lett volna, ha a tárgyak felállítása körül nem 
segédkeznek neki: és pedig az őskoriak termében Puls^ky Ferenc7, 
Torma Károly egyet, tanár, a világi termekben Radisics Jenő és 
S\emere Attila s itt még nevezetesen a lószerszámok és nyergek 
felállításában Torma Imre honvédszázados, a fegyverek elrende
zésében pedig ThallőcTpy Lajos. Végül legújabban Rikojf M. 
amsterdami bankár úr, mint müértő volt szives a burnótszelenczék 
és órák szakszerű felállítását magára vállalni.

A jelen tárgymutatónak első és második részét (I. és II. 
terem) Puls^ky Károly, harmadik részét (III. terem) Radisics Jenő, 
negyedik részét pedig (IV. és V. terem) Thallóc^y Lajos szer
kesztette. Az izraelita egyházi szereket Dr. Syendrei János irta le. 
Szövegében látható képekről kell még, hogy megemlékezzünk;
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melyeket részben IVeinwurm Antal fényképész felvételeinek igénybe 
vételével, részben szabadon természet után rajzolva Balló Lajos 
festő és a vall. és közokt. miniszter úr által e czélra kirendelt 
mintarajztanodai növendékek — Agotha Imre, Gál József, Kádár 
Gábor, Krieger Béla és Nagy Lázár — Rauscher Lajos műegye
temi tanár vezetése alatt készítettek. Az iparművészeti muzeum 
számára külön felvételeket készített Uhl Sándor múzeumi őr; 
galvanoplastikai másolatokat pedig ifj. Hcrpha Károly iparmüv.- 
tanodai tanár.

Elérkezvén a kiállítás megnyíltának napja: f. é. február 
17—dike, d. e. 11 órakor Ipolyi Arnold püspök kiállítási elnök, 
nagy számú és díszes közönség előtt ékes beszédben kifejtvén 
a hazai ötvösség múltját s az ötvösmü-kiállítás jelentőségét, Trefort 
Ágoston v. b. t. t. vall. és közokt. miniszter urat a kiállítás meg
nyitására kérte fel; — a miniszter úr viszont visszapillantást vetve 
az első t. i. a könyvészeti kiállítás eredményére s abbeli remé
nyének adva kifejezést, hogy a jelen ötvösmü-kiállítás is bőven 
megtenni gyümölcsét hazai müiparunk felvirágoztatására, a közön
ség lelkes éljenzései között a történelmi ötvösmü-kiállítást megnyi
to tta k  nyilvánította.

Az ötvösmü-kiállítás f. é. jun. hó 3-án esti 7 órakor har
madfél havi tartam után bezáratott; de reméljük, maradandó hatás
sal lesz nemcsak ötvösmü-iparunk emelésére, hanem általában a 
müizlés terjesztésére és fokozására is.

A jelen útmutató, mely a könyvészeti kiállítás nagy kalauzával 
teljesen egyenlő nagyságú, s annak mintegy folytatását képezi, 
necsak a kiállításra való emlékül szolgáljon, hanem czélja, hogy 
egyúttal maradandóbb tudományos és mübecscsel is bírjon.

A kiállítási bizottság semmiféle anyagi áldozattól, a szerkesztő 
pedig szellemi fáradságtól nem riadván vissza, óhajtandó, hogy a 
nagy közönség ezt is oly szívesen karolja fel, mint előzőjét, a 
könyvészeti kiállítás lajstromát.

S zalay  Im r e ,
vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszteri 

osztálytanácsos.
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Kolozsvári kegyesrendiek . . .  — — 9
Trencséni r. k. egyház . . .  — --- 1
Szeged-alsóvár. Szt. ferenczrendiek — 4
Pozsonyi «Szt. Mária» nevű ferencz

rendiek —............... —............... - 10
Boldogasszonyi ferenczrendiek .... — 28 
Németujvári ferenczrendiek . . .  — 1
Budapesti felső viziv. plébánia . . .  — 1
Budapesti újlaki plébánia—- --- — 1
Zsolnai plébánia . . .  . . .  . . .  — — 1
Szatmári plébánia — . . .  — — 3
Teveli plébánia . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1
Sopronyi Szt. Mihály templom ...  9
Egyházas-helyei templom ...  . . .  .— 1
Bártfai plébánia templom ...  . . .  2
Hedri-i községi tem plom ...................  1

darab
Benczuri templom ... . . .  . ..  i
Jaáki templom — .. .  . . .  . . .  . ..  i
Kecskeméti r. kath. egyház — i
Dévai evang. ref. egyház . ..  . ..  . . .  2 
Kolozsvári ref. egyház . . .  ... . . .  13
Marosbogáti ref. egyház ...  .. . ..  2
Marosvásárhelyi ref. egyház ...  . ..  7
Miskolczi ref. egyház ...  . . .  . . .  . .. 12
Nagyszebeni ág- hitv. egyházközség 

presbyteriuma . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  6
Nagy-Disznódi ág. hitv. egyházközség 

presbyteriuma ... . . .  . . .  . . .  . ..  2
Szilágy-Somlyói ág. hitv. egyházközség 

presbyteriuma . . .  . ..  . . .  . ..  . . .  2
Vajda-Hunyadi ev. ref. egyházközség 1 
Vízaknai ev. ref. egyházközség ... . . .  1
Ó-budai Chevra Cadischa Szt. egylet 10 
Nagy-kanizsai izr. hitközség... . ..  17
Ebenhöch Ferencz kanonok . ..  — 17
Pór Antal kanonok... — — — 1
Rimély Károly kanonok . ..  --- --- 1
Steiner Márton apát plébános — — 5

Braun Adolf plébános... —- — -— 1
Szíjártó János plébános ...  — — 1
Baksy Sándor szendrői ref. lelkész 6 
Szeged sz. k. város ...  — — - -  1
Eperjes sz. k. város — --- --- --- 10
Gyöngyös város— — — — — 3

Zsolna város — — — ' — —
Breznóbánya sz. k. bányaváros— — 1
Beszterczebánya bányaváros — --- 2
Selmecz és Bélabánya bányaváros — 106 
Győri helyi bizottság — — —
Brassói vidéki bizottság — — --- 76
Nagyküküllő megye vid. bizottság 4 
M. n. Muzeum régiségtára — - 3000



VI A k iá llítók  névjegyzéke.
darab

3
i

31
9°
6
9
7
5

— 24

M- n. Muzeum könyvtára ___ —
Bécsi osztrák múzeum „ .  ._.
Orsz. magyar iparművészeti muzeum 
Erdélyi muzeum — — .. - - ---
Székely nemz. muzeum . .— ---
Felső-magyarorsz. muzeum — —
Bruckenthal muzeum.-- ... ---
Somogymegyeirég. s tört. társ. muzeum 
Győri szt. benedekrendi kath. főgymn.

rég. muzeum -— — -—
Kolozsvári reform, collegium___ i
Marosvásárhelyi reform, collegium — i 
Biharmegye régész, s történ, egylet 13 
Magyaróvári főherc. uradalom miklós- 

falusi aggápoldája — . 1
Kiskun-halasi reform, főgymnasium 

régiségtára-- — — — --- 18
Alakulóban levő tolnamegyei tört. és 

rég. társulat — — — —- — 1
Cs. és kir. 32. sz. gyalog-ezred-- -— 1
Agai Adolf - --- --- --- —
Aigner Ferencz — — — —
Almásy Vincze.- — — - —- 
Altver Armin — — „  .-.
Andaházi Pál — — --- —

^/Gróf Andrássy Aladár —
Gróf Andrássy Gyula — —■
Gróf Andrássy Manó -- .

' Angolkisassz. zárdája (Budapest)
Antal Gáborné — — —
Báró Apor Gábor — — 

f /  Báró Apor Károly — — —. 
Ausländer Vilmos — — —
Gróf Apponyi Sándor.— —
Báró Bálintitt József — —
Gróf Bánffy Béla— —- ..
Gróf Bánffy György —. —
Bánó József.— — —. — ...
Bánó Zoltán — .......... - —-
Barcsay Kálmán — — —
Baross Károly — — —- —■
Baross Sándorné— — --- —
Gróf Batthyány Elemér 
Gróf Batthyány Iván — — —
Gróf Batthyány Lajosné— —
Békey István — - —
Benedek Gábor
Gróf Berchtoldné — -.- ...
Gróf Berényi Ferencz — ...
Berzeviczy írnák... ... . .. —
Betegh Bálint — ... . ..  ...
Gróf Bethlen András .. . ..  —
Gróf Bethlen Béla . . .  — ...
Gróf Bethlen Istvánné ... —
Gróf Bethlen Károly

1
2

4
I

i
53
80

382
i
i
i

52
1
6
6
2

200
5
i
3
i
3
i
i

23
4
i
3
4
6
1

21
5
2
5

Gróf Bethlen Ödön ...
darab

— - - 13
Biasini Domokos ... 2
Bittera Kálmán . ..  . . .  _ _ ..... . ..  2
Blaskovich Miklósné 8
Bona Gergely . ..  ___ .. . .... . . .  i
Bornemissza Boldizsár ... 3
Boross Bálint. ... ...- ..... . ..  — 2
Borszéky Antalné — ...  —_ 2
Bódy Antal ... — ...  .... -— ... 2
Gróf Csáky Albin . ..  — 4
Gróf Csekonics Constants..-  — — 13

t GrófCsekonics Jánosné, sz. br. Lipthay
Leona . ..  — — .. . .... — 37

Gróf Csekonics Endre ...  — 20
Csiszár László . ..  . ..  .. — 13
Csorna J ó z s e f — ... 15
Dr. Czobor Béla— — .. - — 5
Dahlström Gyula . . .  ... .— — i
Deininger Imre — .... . .. . . .  . . .  i
Dr. Despinits Péter— ... .. — i
Dessewffy Pál . ..  . . .  .... . . .  — 22
Deutsch Ignácz — — ...  — i
Deutsch Mária ...  _.. — — i
Dillnberger S. E. ... . ..  . . .  i

, Des Echerolles Sándor 36
Désy Ferenczné — —. .. .  —. i
Dőry Jenőné . — ... . — — 5
Dőry Lajos ... — — ...  . ..  i

1_Egger Dávid — — --  — — “ 4
Egger Henrik . ..  .... — 3
Egger S. és társa ... --  . . .  .... 6
Emler Vilmos — ... . . . . ..  — i

1 Gróf Erdődy Ferencz -  --. i i
Gróf Erdődy István — - -  31

\xGróf Erdődy Pálffy János. . — — 4
GHerczeg Esterházy Miklós --------  48

Fábián István ... . . .  . .. . ..  — 2
Fábry Nándor . ..  ... — — ...  i

[_J3áró Fechtig Imre — ..... — ...  62
Báró Fechtig Nándor ...  . ..  2
Báró Fejérváry Gézáné ._ ...  . . .  i
Gróf Forgách Antal . ..  . . .  i
Förster Otto ... — . 3
Frits Károly . .. . . i
Goldschmied Lajos — -— ...  — 1
Hilibi Gál János — — . — .. .  i

ÖBáró Gerliczy Bódog... - 57
Gerson Ödön — — — — --- 1
Görög István — --- -  . ..  . . .  i
Gosztonyi János — — — ... 20
Grafl sz. br. Győrffy Róza — .-. 1
Gremsperger József 15
Grünbaum Márk -. . ..  . .. . ..  — i
Gyulai László ... ... . .. 3
Hammersperg Jenő . ..  . .. - - - - -  2



VIIA k iá llítók  n évjegyzéke.

Hampel Józsefné . ..  — ...
Harkányi Frigyes - --- — ---
Hecht Antonia--- — —
Hervay Kálmánné — —.
Herz Gyula — —
Hidvéghi Sándor --- — --- 
Horák Ede — — — — 
Gróf Hunyady Kálmán — — 
Gróf Hunyady László —
Incze R e l a — — — —
Ivánka Imre — —
Janits Alajos _ —. —
Báró Jósika Andor ---
Kállay Albert — — — ---
Kállay Benjamin --- — --- 
Kántor Osvald — — --- — 

j Jíárász Géza — — — — 
Gróf Károlyi Gyula — —- 
Gróf Károlyi Irma — — — 
Gróf Károlyi László — — --- 
Gróf Károlyi Sándor — --- 
Gróf Károlyi Sándorné — --- 
Gróf Károlyi Tibor— — — 
Károlyi László —- — — --- 
Karsay Albert — —
Gróf Keglevich Gyuláné özv. —
Gróf Keglevich Is tv á n .......... -
Gróf Keglevich Istvánné — — 
Gróf Khuen Héderváry Károly 

j__Báró Kemény Kálmánné — — 
Kempelen Imre- —. — —
Keresztszeghy Etta — --- --- 
Kiss Imre..- — --- — ---
Kiss Lajosné —- -................-
Kláry Ester- — ---
Koch Gábor.. --- — —
Kolbenhayer Gusztáv — .-- 
Gróf Kornis Emil — --- --- 
Kosztolányi Sándor.- — --- 
Kovács Ferencz .... — — —
Kézdi-Polyáni Kovács János... 
Kovács Jánosné Nagy Gizella ... 
Kovács Ödön — — — — 
Köpesdy Sándor... — —
Kremer Sámuel . . .  ---
Krisanich József.— — — --- 
Kronstein János . . .  --- ---
Kubinyi Albert . ..  — — 
Gróf Kuun Géza — .. .  -— 
Laczkó testvérek... . ..  
Lakatos Aladár — ...
Lamer Ágoston —_ ..........   ...
Langheim Vilmos ... . ..  . . .
Lázár Jenő — ...  . . .  . . .  ... 
Lazarovits Imre . . ..  . ..  ...

darab
IÓ

I

4
I

6
i
i
7
3
i
i
i
i
7
i

103
5
i
3
4
i
3
i
1

17
46
4 
3

29
8
2
1
2
6
i
3
5
1
2
i

12
1
4 
7 
9

15
2
i
1
4
2

3
13
i

Lepossa Dániel .. . ..  ... 
Libay Lajos . ..  ... .
Lipcsey Mórné 
Báró Lipthay Béla ..
Lipthay Béláné 
Lonovics Albertné 
Lonovics Gyuláné 
Lonovics józsefné ...  —- 
Lootz testvérek ... ... ...
Losonczy György 
Lüdecke Ernszt ... . ..  . 
Mailáth György 
Majthényi ... . . . ..  ...
Manovil Sándor . ..  . ..  
Markovics Vinczéné . . .  — 
Özv. Márkus Józsefné . ..  
MendlManó— . . .  — ... 
Báró Mednyánszky Dénes 
Melczer István . . .  . ..  ...
Melhárd Gyula.. . ..  ...
Mesko Sándor ... ... ...
Dr. Mezey Adolf . ..  ...
Gróf Migazzy Vilmos.. ....
Mihályi Péter ... . . .  ... 
Miller Eugen. . . .  —
Misselbacher Auguszt ... 
Munkácsy Józsefné . . .  ... 
Nagy Ferencz... . .. . ..  
Nagy Ignácz— -— ...
Nagy Lajos ................
Nagy Tibor.............. — -
Návay Györgyné — — 
Gróf Nemes Jánosné 
Neumann Frigyes . . .  --- 
Gróf Nyáry Lőrincz — 
Nyéki Gyuláné . . .  — 
Báró Orczy Béla — — 
Ifj. Őrhegyi József ...

VPróf Pálffy János. — 
L-Gróf Pálffy Lipót — — 

Herczeg Pálffy Miklós— 
Palkovics Károly — — 
Pap Tódor 
Pap Simon 
Paulovics László .
Paur Iván..
Péchy Gábor 
Plathy Gyula .
Báró Podmaniczky Levente 

[jjontelly István 
Potsa József—
Pristyák Veil
Báró Prónay Dezső — --- 
Dr. Pulszky Károly— — 
Pulszky Márkus Emilia —

darab
I

I

5 
8
6 

14
3

11
- 7

i
- 7 

32
i
i
4
i

- 4
1
2 

25
- 7

1
- 3

20
2
i
4
i
1
2

_ 26
3

.  6
5

- 3
24

- 7
1

- 4
2
i
3
i
6 
i 
i

- 19
i
i

215
- 20

1
. 12

4
2



V III

darab
Pulszky Tessa ... - - . ..  ... . .. i

Y^Báró Radvánszky Béla . . .  . ..  .... 41
Ragályi Miklósné ... . .. . . . . . .  4
Ráth György . ..  . — ... . . .  3
Ráth Györgyné ...  . . .  ... . ..  79
Gróf Rédey Gábor . . .  .... . ..  . ..  6
Báró Rédl Béla ... . . .  . . . . .  24
Dr. Reinitz Adolf ... . . .  . ..  . . .  4
Reizner János... .... ... . .. . . .  14
Báró Révay Ferencz ... . . .  . . .  . ..  3
Rudnyánszky Ferencz . . .  . ..  . . .  3
Rudnyánszky Ferenczné . . .  .... . ..  6
Ruttkay Gyula... . ..     19
Salamon Aladár ... . . .  ... . . .  . . .  5
Schachert Sámuel . ....................  1
Schian-Dunca Constantia ... . . .  . . .  1
Özv. Schul Henriimé . ..  ... . . .  7
Seligman J__ ...  . ..  — ...  . . .  1
Semsey Valeria . ..  . .. — — 6
Simó Luiza. . .  — . . .  . . .  — . . .  2
Skublics Jenőné . . .  . . .  . . .  — 1
Somoskeőy Antalné Cabdebo Janka 7
Gróf Somssich Imre . ..  . . .  —. . ..  10
Id. Storno Ferencz...  . ..  . ..  — 4
Szabó Józsefné gr. Haller Fanny ... 9
Szalay Ignácz ...  . .. . ..  . . .  — 5
Szalay Ignáczné ... . ..  . . .  . ..  . . .  2
Gróf Szápáry Géza — ... . ..  . . .  6

Y^Gróf Szápáry István ... .... . . .  . . .  62
Szappanyos Tivadar . . .  .. . ..  1
Szatmáry Elek . . .  — ...  . . .  ... 2
Gróf Széchenyi Béla ...  ... . . .  1
Gróf Széchenyi Dénesné . ..  ... . ..  2
Gróf Széchenyi Ferencz.. .. . ..  3
Gróf Széchenyi S. . . .  . . .  . .. . .. 1
Gróf Széchenyi Pálné, sz. gr. Andrássy 

Erzsébet . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  — 4
Szendrei János.. . . .  — . . .  . . .  2
Szemere Miklós. . .  . . .  — . . .  1— 35
Báró Szentkereszty Béláné . . .  . . .  37
Báró Szentkereszty Stephania . ..  . .. 11
Szentmariay Dezsőné . . .  . .. --- 5
Szitányi Bernát . . .  . . .  — — — 26
Szmrecsányi Dáriusné . . .  . ..  . . .  21
Szmrecsányi Mária — — --- -- 4
Id. Szuborits Antal . . .  . . .  —- 3
Tarnay István — — — ............ 1
Tarnóczy Gusztávné ...  --- — 42
Tarnóczy Kázmér — - - — — 1

A k iá llítók
darab

Telegdi Márton ...  ... _. ... 1
Gróf Teleki Károly .. . . . .  . ..  9

X^Gróf Teleki Sámuel ... . ..  ... 156

n évjegyzék e.

Gróf Teleki Sándor ... . ..  . . .  4
Legifj. gróf Teleki Sándor.. . ..  .. 5
Gróf Teleki Sándorné, özv. . ..  . . .  27
Thaly Kálmán . ..  . . .  ... . . .  ... 3
Than Károlyné . . .  . . .  . . .  . . .  3
Tibold Lajos . . .  . . .  . . .  . ..  . ..  2
Tisza Kálmánné . ..  . . .  . . .  . .. 2
Gróf Tisza Lajos ... . . .  . . .  . ..  10
Török Imre . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  1
Gróf Török László . . .  . . .  . ..  . . .  4
Türr István. ... . .. . . .  . ..  ... 2
Uray István — ...  . . .  . . .  . . .  . . .  1
Ürményi Pál . . .  — . . .  . ..  . . .  1
Vadász Ede... ........... . ..  . . .  . . .  3
Vajda Piroska — ...  . ..   ..........  1
Báró Vasmer Adolf . . .  . . .  . .. . . .  1
Vásárhelyi Géza . . .  . ..  . . .  . . .  7
Vásárhelyi Im re... . ..  . ..  . . .  . . .  2
Vattay Gusztáv . ..  . . .  ......... . 1
Báró Vay Béla ... . . .  ................ . 7
Báró Vay Sándorné . ..  . . .  . . .  1
Vereb Rudolf ...  . . .  . ..  . ..  . . .  3
Vékony Ferencz . . .  . . .  . . .  ... 3
Vigyázó Józsa . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  4

_ Vigyázó Sándor . ..  . . .  . . .  . . .  195
Vigyázó Sándorné, szül. br. Podma- 

niczky Zsuzsánna.. . . .  . ..  . . .  21
Vozárik Antal . ..  . ..  . . .  . . .  . ..  1
Witzmándy Ödönné . . .  . ..  . . .  3
Waltersdorfer János ...  . . .  . . .  1
Wattay Gusztáv.... . . .  — . . .  . . .  1
Báró Wasmer Adolf . . .  . . .  . . .  . . .  1
Gróf Wass Jenőné — ' — . ..  . ..  10
Gróf Zay Albert... . . .  . . .  . ..  — 10
Gróf Zichy Anna . . .  . . .  — — 25
Gróf Zichy Antal . . .  . ..  --- — 1

\ Gróf Zichy Fldmund . ..  — --- 50
Gróf Zichy Ferencz .................... --- 6
Gróf Zichy Irma . ..  . ..  --- . . .  7
Gróf Zichy Jenő—. . . .  . . .  — —- 4
Gróf Zichy József—. . . .  . . .  — 15
Gróf Zichy Lívia...........  — — — 10
Gróf Zichy Pálné . . .  — —- — 1
Zsombory Sarolta . . .  . . . .... . ..  1

Összesen — . . .  7728 darab



A BRASSÓI ÖTVÖSÖK CZÉHJELVÉNYE. I5  56 -

Magy. tö rt  ötvösm ü-kiállítás.





E L S Ő  T E % E 'M :

f f

Őskori, egyptomi, görög, etrusk, római és 
népvándorláskori tárgyak.

E L S Ő  S Z E K R É N Y .

Ő sk o r i tá rg y a k .

1 Lánc{.
Arany. A szemek négyélü — két végükön keskenyedő — sodronyok

ból készítvék. Leihely: Totesd.
Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

2  Karika.
Arany. Hasonló az i. számú láncz egyes szemeihez. Leihely: Fehérese.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

3 Karika.
Arany. Hasonló a 2. számhoz. Magyarországi lelet.

Kiállítja Egger Dávid.

4 Lánc{.
Arany. A 2. számhoz hasonló tizenhat karika; egy közülök csavart. 

Leihely: Marmaros megye.
Kiállítja Kárász Géza.

5 Karika — 3  drb.
Arany. Hasonló a 2. számúhoz. Magyarországi, közelebbről ismeret

len lelhelyről.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

6  Fokos.
Arany — fehér. — Öntött munka. Foka félholdalakú, nyéllyukát

fölül-alul két-két domború csík szegélyzi; testén fölül-alul egy-egy 
borda vonul végig. Leihely: Czólalva.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.
i*
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7 Karika  —  2 drb.
Arany. Sima huzalból. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Karika — 2 drb.
Három hajlású, sima, kettős arany huzalból. Magyarországi, közelebb

ről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Karika  —  6  drb.
Arany. Sima huzalból. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10  Karika  —  2 drb.
Arany. Szabálytalanul hajlított, sima huzalból. Magyarországi, köze

lebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Sodrony.

Arany. Sima, kerek huzalból; szabálytalanul kiforgatva eredeti alak
jából. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Karika  —  6  drb.
Arany. Sima, vékony házaiból. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 

lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13  Kanka  —  6  drb.
Arany. Sima, vékony huzalból. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 

lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14 Gyöngyfű^ér.
Arany. Öntött és vert munka. Hat gyöngy hat-hat kúpból készült. Hat 

karika-alakú és oldalán is át van lyukasztva; négy tojásalakú; kettő csiga- 
tekercsből készült; kettő hengeralakú, felül-alúl vízszintes peremmel; egy 
pedig háromélü cső. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja Kárász Géza.

15 Gyöngyjűgér.
Arany. Öntött és vert munka. A gyöngyök közül kettő hat kúpból 

van összeállítva; három gyöngy oldalán is át van lyukasztva; egy tojás
alakú. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja Egger Dávid.

16 Gyöngyfűiyr .

Arany. Öntött és vert munka. Három gyöngy hat kúpból van össze-



s
állítva, négy pedig oldalán is átlyukasztva. Magyarországi, közelebbről isme
retlen leihelyről.

Kiállítja Egger Dávid.

17 Gyöngyfűgér.
Arany. Öntött és vert munka. A gyöngyök közül kettő hat kúpból 

van összeállítva; négy gyöngy oldalán is át van lyukasztva, egy pedig sod
ronytekercs. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

Kiállítja Egger Dávid.

18  Gyöngyfűgér.
Arany. Öntött és vert munka. A gyöngyök közül négy hat-kúpos; 

négy gyöngy oldalán is át van lyukasztva, kettő tojásalakú s egy henger
alakú, vízszintes peremmel. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja Egger Dávid.

19 Pánt — sjjjravalő (?)
Arany. Vert munka. Szélén felül-alul körből kiemelkedő dudorok; 

azután zsinórt példázó vonal következik, középütt pedig három, hét-hét 
körrel szegélyzett dudor van. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lel
helyröl.

Kiállítja Egger Dávid.

20  P ánt— s^jjravalő (?)
Az előbbinek párja. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

Kiállítja Egger Dávid.

21 Gyöngyfííyér.
Arany. Öntött és vert munka. A gyöngyök közül kettő hat-kúpos; 

kettő oldalán is átfúrt, egy pedig sodronytekercs. Magyarországi, közelebb
ről ismeretlen lelhelyröl.

Kiállítja Egger Dávid.

22  Gyöngyfűgér.
Arany. Öntött és vert munka. A gyöngyök közül kettő hat-kúpos, 

hat oldalán is át van furva; négy tojásalakú; kettő sodronytekercs, egy
pedig nagyobb vert gömb. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

Kiállítja Egger Dávid.

23  Gyöngyfüyér.
Arany. Öntött és vert munka. A gyöngyök közül három hat-kupos,

négy oldalán is átfúrt. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.
Kiállítja Egger Dávid.

24  Gyöngyfűgér.
Arany. Öntött és vert munka. A gyöngyök közül három hat-kúpos, 

négy oldalán is átfúrt, kettő tojásalakú. Magyarországi, közelebbről isme
retlen lelhelyröl. Kiállítja Egger Dávid.

Ő skori tárgyak.
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25  Nyakdísi  —  galvanoplasticns utánzás.
Az eredeti, mely gr. Zichy J. birtokában van, arany; vert munka. Há

rom levél-alakú éllel ékes hengerek, — nyolcz darab, — váltakoznak hét 
gömböcskével; elől alacsony kúp csüng. Leihely: Fehérmegye.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

26  Tekercs.
Arany. Három hajlású; sima, kettős húzalból. Magyarországi, köze

lebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

27  Korong —  2 drb.
Arany. Hét, egymásba átmenő, domborúan kivert, hármas csigavonallal 

diszítve. Leihely : Czófalva.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

28  Csésze.
Arany. Vert munka. Félgömbalakú, alján három gyöngykör. Oldalán 

sávosan kiverve; szélén három gyöngysor. Leihely: Biharmegye.
Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

29  Csésze.
Arany. Vert munka. Alsó gerezdes része gömbszelet; gyöngysor 

szegélyezi. Rajta kissé kanyarodó nyak emelkedik, melyet gyöngysor vá
laszt el a vízszintes széltől. Ebből rövid fül nyúlik ki. A szélet — fülestől — 
vésett vonal s rovássor szegélyzi. Lel hely: Biharmegye.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

30  Csésze.
Arany. Vert munka. Alsó gerezdes része gömbszelet, gyöngysorral 

szegélyezve. Ezen, kissé kanyarodó nyak emelkedik, melyet gyöngysor 
választ el a vízszintes széltől; horogformára meghajtott, lándzsacsúcs- 
alakban végződő fül nyúlik ki belőle A szélet, fülestől, vésett vonal s 
rovássor szegélyzi Leihely: Biharmegye

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

31  Csésze.
Arany. Öntött és vert munka, alsó része gömbszelet; középütt kidom

borodik. Belül fenekén, kívül pedig fölső részén vésett és pontozott körökkel 
ékes Széle kétrét kajla, s belőle nyolcz gombbal díszes fül nyúlik ki. A szél s a 
fül fölső felületét vésett és pontozott körök czifrázzák. Leihely: Biharmegye.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

32  Sodrony.
Arany. Néhutt csavart. Eredeti alakját elvesztette. Leihely: Alsó- 

Hangony.
Kiállítja a cs. és k. régiségtár.



Ő skori tárgyak. 7

3 3 —36  Koronka  —  4 drb.
Arany. Sodronymunka. Két sodrony az egyik végen egyesülve lemezzé 

szélesedik, mely ismét hét sodronynyá oszlik. A középső megint lemezzé 
lapul, fölötte s alatta három-három sodrony három-három csiga-tekercset 
s körsorból alkotott szegélyt képez. Leihely: Sziszek.

Kiállítja /a 33., 34., 36. sz. a N. Muzeum. 
\a 35. sz. Kárász Géza.

37  Somogy omi lelet — 42 drb.
Arany, a) 27 kerek boglár vékony lemezből verve; b) láncz, tizenhat 

szemű; c) gyöngyfüzér; d) gyöngyfüzér; e) nyers színarany; f )  cserép
töredék. Leihely: Somogyom.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

38—39
Arany,

lelhefyről.

Boglár —  2 drb.
vékony lemezből verve. Magyarországi, közelebbről ismeretlen

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

40  Torques —  nyakperec% 18 drb.
Arany. Csavart sodronyból. Leihely: Fokoru.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

41, 42 ,48  Karperec^ —  4 drb.
Arany. Négyélü sodronyból készítve, mely két végén ketté válva 

két-két csigává tekerödzik.

43  Leme{  —  öv szíjra való?
Arany. Vert munka. Négy nagy kör váltakozik rajta négy-négy 

kisebb körrel. Mindenik körben négy hosszúkás domborodás négyszöget 
képez, melynek közepén egy gomb áll. A kis köröket a nagyokkal ferde 
vonalak kötik össze, melyek mellett gombok domborodnak. — A hosszú 
lemez fölött öt apró lemeztöredék van fölállítva. Leihely: Fokoru.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

44  Gyöngy —  4 drb.
Arany. Vert munka. Gömbalakúak; nagy lyukkal átfurvák. Az egyiken 

sodrony-karima. Leihely: Fokoru.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

45  Fibula —  egy égés1 s egy töredék.
Arany. Vert munka. A íej lapos, közepén hosszúkás dombotodás fut 

végig, mely mellett négy gomb domborodik. Közvetlenül a fej mögött a 
fibulát képező négyélü sodrony karikaalakban csavarodik, azután ny ujtott 
kanyarulatban a fibula derekát, végre visszahajolva a tüt képezi. Derekára
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fűzve négy gyöngyöt látunk, mely hat-hat kúpból van összealkotva. 
Leihely : Fokom.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

46  Dísztárgy — 5 drb.
Arany. Vert munka. Alapja kör; közepe felé mind meredekebben 

emelkedik kúppá. A kúp alsó, laposabb részén négy-négy domborodásból 
összeállított öt gombot pontozott vonal köt össze. Leihely: Fokoru.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

47  Dísztárgy és töredék — 17 drb.
Arany. Vert és sodrony-munka, a) Tű, feje lapos; b) gyöngyfüzér; 

c) 5 darab torques (?) töredék; d) gombok, hasonlók a 47. sz. alatt leírtak
hoz, csakhogy kisebbek; e) 4 darab boglár, hasonlók a 37. sz. alattiak
hoz, csakhogy kisebbek és simák. Leihely: Fokoru.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

49  Karperec{.
Arany. Vert munka. Abroncsalakú. Flazai, ismeretlen leihely.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

50  Karperec
Arany. Öntött és vert munka. Két vége félhold alakúvá szélesedik. 

Ponczozott körökkel ékes. Leihely: Erdély.
Kiállítja Kárász Géza.

51 Karperec£

Arany. Öntött és vert munka. A perecz testéről négy borda szökellik 
ki; a három külső fogasélü, közülök a középsőt alul két alacsony fogas
éit! domborodás kiséri, melyeken túl fonalasán vésett vonal húzódik. 
A belső borda lapos. Két végén a perecz keskenyedik s itt három fölfelé 
irányuló csúcsú háromszög váltakozik három-három keresztbe futó éllel. 
Ezen túl a perecz ketté válik s két-két csigaalakú szarvvá tekerődzik. Lei
hely : Acsád.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 2 —53  Karperec% —  2 drb.
Arany. Az 51. számúhoz hasonló. Leihely: Acsád.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

54  Karperec£

Arany. Hasonló az 51—53. számúakhoz. Leihely: Szilágy-Somlyó.
Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

55  Karperec
Arany. Öntött és vert munka. Vékony lemezből készült, melyet két 

oldalt fonalosan vésett keret szegélyez; középütt gömbölyű, két oldalt 
pontsorral szegélyzett gerincz domborodik, mely a lemezen túl kinyúló
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két végén ketté válva két-két csigaalakú szarvat képez. A karperecz ki 
van egyenesítve. Leihely: Miava

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

5 6  Kar perecé.
Arany — halavdny — Öntött és vésett munka. A perecz teste haj

tott henger, mely két végén félholdalakúan szélesedik ki. Az egész be
vésett és ponczolt körökkel, gyöngyökkel, hullámvonalakkal stb. ékes. 
Mindegyik szarvba három kúpalakú vörös arany gomb van illesztve. Lei
hely: Magyarbénye.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 7  Kar perec^.
Arany. Öntött, ponczolt és vésett munka. A perecz testén öt ponczolt 

gyöngysor váltakozik hat sima sávval. A perecz két végén állat — juh? —

fej van, melyeknek részletei vésvék. Homlokukon lándsaalakú mélyedést 
látunk, melyben egykor valami más színű fém vagy kő volt. Leihely: 
Erdély.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 8  Kar perec .̂
Arany. Az 57. számhoz hasonló, csakhogy lófejek ékítik végeit. Lei

hely: Vaad.
Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

5 9  Karper ee .̂
Arany. Öntött, vert és vésett munka. A perecz testét hat — három 

élben találkozó — lap képezi. Két végén szarvakba végződik, melyeken hét
hét kúp van kiverve. Az egészet vésett és pontozott egyenes, félkörü vagy 
csigaalakú vonalak díszítik. Leihely: Béllye.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

59 - SZ. BÉLLYEI KARPERECZ.



Őskori tárgyak. 11

6 0  Karperec£
Arany. Öntött munka. Lapos lemezből készült, melyet kívül két oldalt 

kevéssé kiálló élek szegélyeznek, végei szarvakká szélesednek. Leihely: 
Körös melléke.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

61 Karperec£
Arany. Hasonló az 50. és 56. számúakhoz. Leihely : Pipe.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

MÁS ODI K SZEKRÉNY.

Ő sk o r i tá rg y a k .

1 Korong.
Arany vert munka. Három dudor emelkedik rajta. Szélét kettős gyöngy

sor diszíti, melytől két helyütt négy-négy, a dudorok közei felé irányuló 
gyöngysor indul ki; ezeknek tövében két-két lyukat látunk, melynél fogva 
a korong hozzászegeztetett az általa díszített tárgyhoz. Magyarországi, 
közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 —3 Korong — 2  drb .

Arany. Vert munka. Három dudor emelkedik rajta. Széjét hármas 
gyöngysor diszíti. Két helyütt két-két szeg-lyuk. Magyarországi, közelebb
ről ismeretlen lelhely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Korong.
Arany. Vert munka. Három dudor emelkedik rajta Szélét három 

gyöngysor diszíti, melyből két helyütt háromszögeket képező hármas 
gyöngysorok indulnak ki. Két helyütt két-két szeg-lyuk. Magyarországi, de 
közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Korong.
Arany. Hasonló az i. számhoz. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 

lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6  Korong.
Arany. Hasonló a 2. és 3. számhoz. Magyarországi, közelebbről isme

retlen lelhelyről.
Kiállítja. Kárász Géza.
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7 Korong.
Arany. Hasonló az i. és 5. számúhoz, 

ismeretlen leihelyről.

8 Karika — 2 /  drb.

Magyarországi, közelebbről 

Kiállítja Storno Ferencz.

Arany. Négyéin sodronyból készítve. Leihelyek: Békés-Gyula, Csór- 
vás, és Mármaros.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Dísztárgy.
Arany. Vert munka. Kerek lapos lemez, közepén nagy lyuk van ki

vágva, fölül egy fül nyúlik ki belőle, melyen két szeglyukat látunk. Ma
gyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10—12 Dísztárgy  — 3 drb.
Arany. Hasonló a 9. számhoz. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 

lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Dísztárgy.
Arany. Vert munka. Kerek lemez, közepén lyuk, mellette két oldalt 

egy-egy dudor emelkedik; fölül széles fül négy szeglyukkal. Leihely: 
Tisza-Szőllős.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár

HARMADIK SZEKRÉNY.

Őskori tárgyak.

1 Fülönfüggő — 3 drb.
Arany. Vert munka. Két kanál-alakú lemezt vékony sodrony köt 

össze. Leihely: Rozsaj.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Dísztárgy.
Arany. Vert, vésett és ponczolt munka. Két kanál-alakú lemezt vé

kony nyak köt össze, a kanalak külső fölületét egyenes és pontozott vo
nalak diszítik. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Dísztárgy.
Arany. Hasonló a 2. számhoz, csakhogy elgörbült. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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4  Fülönfüggő —  5  drb.
Arany. Hasonlók az i. számúakhoz, 

Rozsaj.

5 Dísztárgy.

csakhogy elgörbülvék. Leihely:

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Arany. Hasonló a 2. és 3. számúakhoz. Magyarországi, de ismeretlen 
leihely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6  Dísztárgy —  7  drb.
Arany. Vert, vésett és ponczolt munka. Csiga-alakú lemezek, belső 

végok sodronynyá vékonyul, külső végüket gerincz díszíti, mely sodrony- 
nyá keskenyülvén, visszahajlik s kiszélesedve levelet képez. A felső felületet 
fonalosan vésett háromszögek díszítik, melyeknek csúcsán három bevert pon
tot, vagy pedig öt bevert pontból alkotott keresztet latunk. Leihely: Szarvaszó. 

(Eladó.) Kiállítja Mihályi Péter.

7 Dísztárgy — 4 drb.
Arany. Hasonlók a 6. számúakhoz. Leihely: Szarvaszó.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Gyűrű.
Arany. Gömbölyű sodronyból. A kettős sodrony három kört képez. 

Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Dísztárgy — töredék.
Arany. Vert munka. Vékony lemez, egyik szögén két csiga-alakú 

sodrony indul ki belőle. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja Egger Dávid.

10 Fülönfüggő.
Arany. Gömbölyű csavarvonalban hajtott kettős sodronyból. Az egyik 

vége vékonyabb sodronynyal körülcsavarva. Magyarországi, közelebbről 
ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

11 Fibula.
Arany. Gömbölyű sodrony két csiga-alakot 

csavarodás köt össze. Leihely: Magyar-Bród.
képez, melyet S-forma

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Fibula.
Arany. Gömbölyű sodronyból. Lába csiga-alakú. Derekán háimas kö

röket képez a sodrony, feje csavaralakú rugó. Magyarországi, közelebbről 
ismeretlen lelhely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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13 Dísztárgy —* fibula résye (?)
Arany. Vékony kettős lemezből négy csigaalakúan hajtogatott göm

bölyű sodrony indul ki. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja Egger Dávid.

14  Fibula.
Arany. Gömbölyű sodronyból, derekán négy csiga-tekercs; lába nagy 

csiga-tekercs, rugón járó tűjére kis vert arany gyöngy van fűzve, de a 
kampó, mely a fibulának lényeges alkatrésze, hiányzik. Magyarországi, kö
zelebbről ismeretlen leihely.

Kiállítja Kárász Géza.

15—16 Fibula —  2 drb.
Arany. Gömbölyű sodronyból. Lába csiga-alakú. Derekához három 

pánttal, fölül-alul két-két csiga-tekercsben végződő sodrony van erősítve, 
tűje rugón jár. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

1 7 Függő — 2 drb.
Arany. Vert munka. Vékony lemez — középső részén bordás — vé

gein csiga-alakot képez. Lelhely : Rozsaj.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18  Függő — j drb.
Arany. Gömbölyű sodrony 

közelebbről ismeretlen lelhely.
két csiga-tekercset képez. Magyarországi, 

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

19 Karika  —  iy drb.
Arany. Gömbölyű rovátkos sodronybél 

Lelhely: Fehérese, 4 darab.
« Szarvaszó, 7 darab. (Eladó)
« Közelebbről ism., 5 drb.
« Közelebbről ism., 1 drb.

Kiállítja a cs. k. régiségtár. 
Kiállítja Mihályi Péter. 
Kiállítja Egger Dávid. 
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

20 Gyöngyfillér — 3  drb.
Arany. Öntött gyöngyszemekből.

Lelhely: Szarvaszó, 2 darab. Eladó. 
« Somogyom, 1 darab.

Kiállítja Mihályi Péter. 
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2  1  Függő' —  2  drb.
Arany. Gömbölyű — a középső részén csavart — sodrony két csiga

tekercset képez. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja Egger Dávid.
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22  Függő —  4 drb.
Arany. Öntött és ponczolt munka. Hároméit! pánt szívalakban van 

meghajtva. Leihely: Valnoi. •,
Kiállítja a cs. ésk. reg.. 'gtár.

23  Függő.
Arany. Gömbölyű végei felé vastagodó és ismét vékonyodó sodrony 

szívformára van hajlítva. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja Egger Dávid.

24  Függő.
Arany. Öntött munka háromélü pálcza szívformára van hajtva. Lei

hely : Szarvaszó. (Eladó.)
Kiállítja Mihályi Péter.

25  Ldtncg.
Arany. Szemei hasonlítanak a 24. számú függőhöz. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

26  Függő'

Arany. Hasonló a 25. számú láncz szeméihez. Magyarországi, köze
lebbről ismeretlen leihely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

27  Ldncgsgem —  2 drb.
Arany. Hasonló a 24—27. számúakhoz. Erdélyi, közelebbről ismeret

len leihely.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

28  Ldncgsgem.
Arany. Hasonló a 24—27. számúakhoz. Erdélyi, közelebbről ismeret

len leihely.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

29 Lőne isteni  —  3 drb.
Arany. Hasonló a 24—28. számúakhoz. Erdélyi, közelebbről ismeret

len leihely.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

30 Karikagyűrű.
Arany. Öntött munka. A lapos abroncsról három él emelkedik. Ma

gyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

31 Láncgsjem.
Arany. Hasonló a 24—29. számúakhoz. Erdélyi, közelebbről ismeret

len leihely.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

/
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32 Lánc{.
Arany. Vert munka. Három szem, melyek négyélü sima pántból 

készültek. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

33  Kar ilx a.
Arany. Gömbölyű rovátkos sodronyból. Leihely: Bardócz.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

34  Lánci.
Arany. Kilencz szem. Gömbölyű rovátkos sodronyból. Leihely: Újlak, 

Kolozsmegye.
Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

35  Gyöngy — 2 drb.
Arany. Két közös talpú kúpból. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 

leihely.
Kiállítja Egger Dávid.

36 Láncy.
Arany. Öt szem. Hasonló a 14—29. számúakhoz. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja Egger Dávid.

37  Lánc issein.
Arany. Hasonló a 24—29. 

len leihely.
számúakhoz. Erdélyi, közelebbről ismeret- 

Kiállitja Egger Dávid.

38 Ldnci-
Arany. Három szem. Hasonló a 24—29. 

közelebbről ismeretlen leihely.
számúakhoz. Magyarországi, 

Kiállítja Egger Dávid.

39  Karika .

Arany. Vert munka. Erdélyi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

40  Függő és karika —  4  drb.oo
Arany. A függők hasonlók a 24—29. számú lánczszemekhez, a karika 

kettős gömbölyű sodronyból készült. Magyarországi, közelebbről ismeret
len leihely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

41  Lánc
Arany. Három, a 24—29. számúakhoz hasonló szem. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



Ő skori tárgyak'. 17

42  L a n ceem .
Arany. Hasonló a 24—29. számúakhoz. Magyarországi, közelebbről 

ismeretlen lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

43  Lánc{.
Arany. Kilencz szem; négyélü sodronyból, egyik végok hegyes, a má

sik lapos. Leihely: Dossu.
Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

NEGYEDIK SZEKRÉNY.

Őskori tárgyak.

1 Kanha  —  kilenc{ ege's{ és egy töredék.
Arany. Gömbölyű, végei felé vékonyodó sodrony. Teste rovátkos, 

végei simák. Leihely : Oláh-Keczel.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Karika — töredék.
Arany. Gömbölyű, vége felé vékonyodó sodrony. Teste kívül rovát

kos, vége sima. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3—4  Dísztárgy — 9 drb.
Arany. Vert munka Két kanálszerű részt rövid nyak köt össze. Lel

hely : Báté és Berki puszta közt.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Lánc
Arany. Vert munka. Hét szem. Hasonlóak a 3—4. szám alattiakhoz. 

Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Karika  —  ti\ egésy és egy töredék.
Arany. Gömbölyű, a végek felé keskenyedő sodrony. leste rovátkos, 

a végek sírnák. Leihelyek: Beregszász, Mármarosmegye, Nagy-Szeben, 
Szinyérváralya.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Karika.
Arany. Négyélü végei felé keskenyedő csavart sodronyból. Eiedeti

alakjából kiforgatva. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Magy. tö rt. ötvösm ű-kiállitás.
2
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8  Tekercs — 7 drb.
Arany. Négy darab kettős, gömbölyű, végein csavart sodronyból, egy 

egyszerű sodronyból egy pedig háromélü sodronyból készült. Magyar- 
országi, közelebbről ismeretlen lelhely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Karika.
Arany. Gömbölyű sodronyból, mely három kört képez. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10  Karika.
Arany. Négy élű sodrony. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 

lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Tekercs —  /  drb.
Arany. Gömbölyű sodrony. Négy kettős, egy egyszerű sodronyból 

készült. Az egyszerű Nagy-Szebenből. A kettősek magyarországi, közelebb
ről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Lánc^sjem  —  48 drb.
Arany. Öntött és vert munka. Tizenöt darab két-két kanálalakú tag

ból áll, melyet rövid nyak köt össze; felületük sima. Két darab hasonló, 
csakhogy három ponczolt gyöngysorral ékes. Húsz darab hasonló, csak
hogy az egyik kanálformájú tagból visszahajló rövid kanálka nyúlik ki. 
Három ezekhez hasonló, csakhogy három-három ponczolt gyöngysorral 
diszitvék. Két darab három-három kanálból van készítve. Három darab szív- 
alakúan van hajtogatva. Három darab egyes kanálforma tag, kettő két- 
hajlású karika. Leihelyek: Nagy-Szeben, Szelevény, Pécska.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Függő dísztárgy.
Arany. Öntött munka. Két pereczformájú részből áll. A külső négy- 

élű, a legfelső él kettős, a belső ennek kanyarulatába belé illik. Magyar- 
országi, közelebbről ismeretlen lelhely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14  Függő dísztárgy.
Arany. Vert, vésett és ponczolt munka. Vékony lemezből félhold 

formára kivágva, egyik oldalán fonalasán vésett háromszögek, csúcsuk 
felett ponczolt pontsorok. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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15 Lánc{.
Arany. Két kúpból alkotott gyöngyök váltakoznak csigatekercsekkel. 

Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Torques —  nyakperec
Arany. Öntött, vésett és ponczolt munka. Négyélü csavart rúd; mind

egyik oldalán csatorna van bevésve, végei ponczolt pontok és vésett kö
rökkel, két csatorna közé foglalt fogas éllel, s kiszélesedő gombbal ékesek. 
Három darabra van törve s kiegyenesítve. Magyarországi, közelebbről isme
retlen leihely. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Függő dísztárgy.
Arany. Vert munka. Vékony lemezből kivert két kanálformájú tagot 

rövid nyak köt össze. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18  Függő dísztárgy.
Arany. Vert és ponczolt munka. Négyhegyü, az egyik nagyon rövid;

ez két szeglyukkal van átütve. Közepén ©o-as forma domborodik, melyet há
rom pontsor környez; az alsó nyujtványon sarló van pontokkal kiverve. 
Leihely : Ercsi. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

19 Pity ke.
Bronz, aranylemezzel beborítva. Magyarországi, közelebbről ismeret

len leihely. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

20  Karika.
Arany. Gömbölyű sodrony, rovátkos. Magyarországi, közelebbről 

ismeretlen leihely. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 1 Lánci — 2 drb.
Arany. Gömbölyű, rovátkos sodrony. 31 szem. Leihely: Szarvaszó.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ö T Ö D IK  SZEKRÉNY.

Egyptomi tárgyak.

1 Oinochoe — korsó.
Bronz niellirozva, aranynyal és ezüsttel kirakva. A korsó lábán palmette- 

díszt, testének alján lótosvirág-díszt, fölötte babérkoszorút s azután nyolcz 
istenséget látunk; Brugsch szerint ezek a következők: 1. Isis két pap)ros
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növényen ülő béka közt. 2. Tóth. 3. Terpa. 4. Horus. 5. Isis. 6. Rá. 
7. Terpa 8. Tóth. Ez alak-sorra, vonal fölött és alatt, csigatekercs-sorok kö
vetkeznek ; a kancsó testének felső részén tizenhat fejdísz, a kancsó nyakán 
alól lótusvirág-sor, e fölött gyümölcscsel és levelekkel megrakott szőlőindák. 
Leihely : Egyed. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Patera — csésze.
Bronz, niellirozva aranynyal és ezüsttel kirakva. Közepén babérkoszorú

ban lótuszok közt vizi madarakat és egy krokodilussal viaskodó vizi lovat 
látunk. A karimát virágok s e fölött babérkoszorú díszítik. Szélét tojás-sor 
ékesíti. Egyenes fogantyúja pikkelyes s virággá nyílva simul a csésze testéhez. 
Leihely: Egyed. Kiállítja a Nemzeti Muzeum,

3 Korso fogantyúja.
Bronz, öntött munka, nyele levelekkel díszes, alul nőfejbe végződik. 

Leihely: Egyed. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Fogantyú töredéke.
Bronz, öntött munka. A levelekkel díszes nyél fiatal leányfejbe végződik.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
5 Gyűrű.

Arany, serpentin (?) feje krokodilust példáz, alul az ide 
rajzban mellékelt töliras domboruan kivésve Leihely : állítólag 
Mencheris király pyramisa.

Kiállítja Kárász Géza.

H A TO D IK  SZEKRÉNY.

Görög, római és népvándorláskori gyűrűk.

1 Föliratos gyűrű.
Arany. Hat félkörü csapból kiinduló kerek fejű gyűrű, oldalán rovátkolt 

vonallal szegélyezve; karikáján VALENTI | AVG 1TDEM. modern vésetü
felirat, melynek betűi fekete festékkel vannak beeresztve.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Föliratos gyűrű.
Arany. Szokotti formájú gyermek-gyűrű; tojásdad fejébe a következő 

felirat van vésve : TAME
IOVI
TA

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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3  Feliratos gyűrű.
Arany. Hossznégyszög fejű, lapos síma karikájú gyűrű; fejére és a 

karikára a következő felirat van vésve: Fidem | Constantino. Leihely: 
Mitrovicz. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Föliratos gyűrű.
Arany. Tojásdad, kicsiny fejű, szárnyas gyűrű; fejébe e felirat van vésve :

KOVI
VÁC

Kiállítja Egger Dávid.

5  Föliratos gyűrű.
Arany. Szokott formájú s tojásdad kicsiny fejű, összenyomott karikájú 

gyűrű; fejére retrograd betűkkel a következő felirat van vésve :
3 V JO S
ii/ ic e r h

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Föliratos gyűrű.
Arany. Mélyvésetü rovátkolt szegélylyel körülfogott madár ábráját fel

tüntető, tojásdad kicsiny fejű gyűrű; szárnyain modern vésetü betűkkel: 
VTERE I FELIX. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Föliratos gyűrű.
Arany. Szárnyas gyűrű; a mélyvésetü vonallal szegélyzett főn retrograd

betűkkel H PW A
5 3 AA

Kiállítja Egger Dávid.

8 Föliratos gyűrű.
Arany. Szárnyas gyűrű; tojásdad kicsiny fejében, melyet halványabb 

betét képez, retrograd betűkkel: Tl/IA
S/AH

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Föliratos gyűrű.
Arany. Tojásdad kicsiny fejében két domborművű összefogott kéz látható 

szintén domborművű szegélylyel körülfogva; szárnyain LVCILLA | IENEL
modern vésetü s fekete festékkel beeresztett betűkkel.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10 Föliratos gyűrű.
Arany. Tojásdad kicsiny fejű szárnyain egyszeresen megtölt gyűrű,

fejére méh ábrája, szárnyaira pedig MARINIANE | VIVAS jtf van modern
vésettel metszve. . „Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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11 Föliratos gyűrű.
Arany. Tojásdad kicsiny fejű, szárnyain kétszeresen megtört gyűrű; 

fején és szárnyain: SAT | VRN | NVS.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Föliratos gyűrű.
Arany. Hosszúdad-négyszög fejű, áttört mívű gyűrű; fején és szár

nyain : ANIME I DIMIDIVM | MEE modern vésetü felirat, a betűk fekete 
festékkel beeresztve.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Föliratos gyűrű.
Arany. Szokotti formájú gyűrűnek szárnyain : MARCELLINA j LVGET. 

modern vésetü felirat, melynek betűi fekete festékkel vannak beeresztve; a 
főt kicsiny tojásdad síma üveg-pasta képezi.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4  Föliratos gyűrű.
Jaspis. Intaglio. Nyolczszögü, erősen kiemelkedő vörös jaspison, mely 

szárnyas ezüst gyűrűbe van foglalva, két összefogott kéz felett: AKVAOV, 
alul pedig: XHTTINA.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Föliratos gyűrű.
Carneol. Domborúra csiszolt kövön intaglio. Lágyékáig meztelen, azon 

alúl pallával födött nő, jobb karát, melyben cornucopiát tart, oszlopra nyug
tatja, előrenyújtott balkezében paterát tart; balfelöl az ábra hosszában retro
grad : (patera) 0 0 ;  modern arany foglalvany.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Barbarkori gyűrű.
Arany. Vert és ponczolt munka lapos korongalakú fején véséssel és pon- 

czolással M forma van ábrázolva.

1 7 -1 5 8  Romai gyűrűk.

1 5 9 -1 6 0  Népvándor léskor i gyűrű — 2  drb.
Arany. Öntött és vert munka. Fejét az alapra forrasztott magas lemezek 

diszítik, melyeknek közei vörös gránátokkal (? vagy vörös üveggel) kitöltvék. 
Leihely: Bakodi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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161 Népvándorlásban gyűrű.
Aian\. Öntött és veit munka. Korongalakú fejét reá forrasztott lemezek 

és vörös üveg díszítik. Leihely: Bakod! puszta

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

162 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Fejét az alapra reá forrasztott négyszögö

ket és köröket képező magas lemezek díszítik. Leihely: Bakodi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

163 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Korongalakú fejét vörös üveg és az alapra 

forrasztott keresztet és kört képező magas lemezek díszítik Magyarországi, 
közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

164 Népvándorláskon gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Fejét az alapra reá forrasztott bikafőt pél

dázó magas lemezek díszítik, melyeknek közeit gránátlapocskák töltik ki. Lei
hely : Brassó vidéke.

Kiállítja Kárász Géza.

165 Népvándorláskor! gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Fejét négy kerek foglalást! gránát díszíti.
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melyek keresztalakban helyezvék el. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 
lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
16 6 A var korbeli gyűrű.

Arany. Öntött és vert munka. Feje rhombusalakú, melynek mindegyik 
sarkán gomb ü l; a gombokat szemcsés sodrony köti össze, középütt az alapra 
forrasztott magas lemez kört képez, melybe egykor kö vagy üveg volt fog
lalva. Leihely: Szent-Endre.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 7 Avarkori gyűrű.
Arany. Öntött és vésett munka. Hasonló a 166. számhoz. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

168  Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vésett munka. Fejét négy gomb és az alapra forrasztott 

magas lemezbe foglalt kék üveg-gyöngy diszítik. Magyarországi, közelebbről 
ismeretlen lelhelyről. ( y

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

169 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Fejét és karikáját két oldalt szemcsés sod

rony szegélyzi s az alapra forrasztott magas lemezek diszítik, ezeknek körébe 
egykor gránátok voltak illesztve, melyek közül csak a középső maradt meg. 
Leihely: Puszta-Tóti. II. Constantinus érmeivel találtatott.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

170  Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Korongalakú fejét gombsor szegélyzi, 

belül kisebb gombok egy második kört képeznek. A két kör az alapra forrasz
tott magas lemezzel van béllelve s köztük sugarasan futó lemezek alkalmazvák. 
A karikát két oldalt szemcsés sodrony szegélyzi, melyek között két egymást



keresztező háromszögeket és négyszögeket képező csavart sodronyt látunk. 
Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
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Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

171 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vésett munka. Hasonló a 170. számúhoz, csak fejének 

diszítése különböző. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 2 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött munka. Fejét gombok díszítik, középütt pedig kék üveg

gyöngy. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 3 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vésett munka. Parittya kő-alakú feje még a római gyűrű 

alakjára emlékeztet. A fej két végén egy-egy gomb ül, középütt pedig hullá
mos élű négyszögletes mély foglalás emelkedik, melyből két — a most hiányzó 
átfúrt kő vagy gyöngy tartására szolgáló — sodrony nyúlik ki. Leihely: 
Munkács.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
//

174 Osnittgyár (?) gyűrű.
Arany. Öntött, vert és vésett munka. A karika két bajuszos férfi-fejben 

végződik, melyek között látjuk az alapra forrasztott lemezekkel és vörös üveg
gel díszített fejet. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a szt-Benedekrend 
győri főgymnasiuma.
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Népvándorláskori (?) gyűrű.
Arany. Öntött, vert és vésett munka. Lapos karikáját két 

oldalt gombsor szegélyzi, melyek közt sodronyfonást látunk. Az 
erősen kiszökellő fej hatkarmú madárlábat példáz, mely korongot 
tart. A korong felső lapjára A, B, C (?) E és N betűkből alkotott 
monogramm van vésve. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 
lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

176 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Széles karikájára forrasztott kört képező 

lemez alkotja a fejet, melyet hét körrel áttört vékony lemez diszít. Magyar- 
országi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

177 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. A fejet a lapos karikára forrasztott, apró 

gombokból alkotott háromszög képezi. Magyarországi lelet.

___ ,
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.ff

178 Osmagyarkori gyűrű.
Ezüst. Vert munka. A lapos karika kiszélesedve képezi a fejet, melyre 

vékony kiszökellő ezüst foglalás van forrasztva. Ennek oldalán négy gombot 
látunk, felül pedig kereszt-formára van kivágva. A kivágásba kék üveg
gyöngy van foglalva. Leihely: Pilin.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

17 9 Osmagyarkori gyűrű.
Bronz. Hasonló a 178. számúhoz, csakhogy öntött munka s a kő hiány

zik belőle. Leihely: Pilin.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



//
1 8 0  Osmagy árkon (?) gyűrű.

Arany. Öntött munka. Hasonló a 179. számúhoz. Fejét labradorit 
ékesíti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

181 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Vert munka. Fején sodronyok rekeszeket képeznek, melyekben 

különféle színű kövek foglalvák. A karikára szintén sodronydísz van for
rasztva. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihelyről.
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Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 8 2  Avarkori gyűrűk — 8 drb.
Arany. Vert munka A karika lapos, a fej korongalakú. Leihely : Kunágota.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

183 Népvándorláskori gyűrű.
Arany. Öntött és vert munka. Fején vékony köralakba hajtott arany

lemez erősen kiszökellik, körülte gombokat látunk. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

HETEDIK SZEKRÉNY.

Etrusk, görög, római és kora-keresztény cameók domborűan
vésett kövek.

1 E. Scarabens.
Chalcedon-jáspis. A kő alsó rétege zöld jáspis, ebből van domborűan 

kimetszve a bogár; a felső réteg áttetsző chalcedon; lapján a sisakos paizsos 
hős van homorúan bevésve. Kiállítja Ráth György.
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2 G. Amor lói A t on.
Onyx. Az alap zöldes-sárgás, az alak a felső fehér rétegből van kimetszve.

Kiállítja Ráth György.

3  G. Onyx.
Kereszt-tojásdad cameo. Sárgás-fehér alapon bírna alakok; csoportozat: 

Sardes, Ephesus, Smyrna s Magnesia kis-ázsiai szövetkezett városok kép
viselői, úgymint középütt ülő Meter Magna (Sardes), tőle jobbra Artemis 
(Ephesus), balra és Artemis mellett egy-egy Nemesis (Smyrna) s balra széltől 
Asklepios (Magnesia); az exergában : OMONOIA. Modern velenczei arany- 
foglalványban.

Kiállítja Ráth György.

4  G. Zeus mellképe.
Chaleedon-onyx. Öt rétegű, a legalsó kékes-szürke, a második kissé 

áttetsző szürkés-fehér, a harmadik át nem látszó fehér. Ebből van kimetszve a 
keretet képező gyöngysor s a mellkép bőrt példázó részei; a hajat, szakállat 
s ruhát a művész a legfelső sárgás rétegből képezte.

Kiállítja Ráth György.

5 R. Bulla — Medusafő.
Chalcedon. A kő hosszában át van fúrva.

Kiállítja gr. Keglevics István.

6 R. Octavianus Augustus.
Chalcedon, két rétegű. Az alap átlátszó, a fej az át nem látszó fehér 

rétegből metszve.
* Kiállítja Ráth György.

7 R. Júlia.
Sardonyx. Három rétegű. A legalsó átlátszó réteg az alapot, a második 

át nem látszó fehér az arczot és alsó köntöst, a harmadik vörösbarna az 
arczpirt, a hajat s a palástot képezi.

Kiállítja Ráth György.

8 R. Germanicus (?)
Chalcedon, két rétegű. Az alsó átlátszó barna, a felső át nem látszó 

fehér. Foglalása arany, vésett virágokkal díszes; a XVIII. századból való.
Kiállítja Ráth György.

9 R. (?) Livia.
Chalcedon, két rétegű. Az alsó réteg átlátszó, a felső fehér.

Kiállítja Ráth György.

10 R. Domitian és neje.
Sardonyx, öt rétegű. A legalsó barnás-szürke az alapot, a második kékes 

Domitia arczát, a harmadik barnás Domitia arczának pírját és haját, a negye-



E trusk, görög, róm ai és kora-keresztény cam eók. 29

dik fehér Domitian arczát, az ötödik sárgás réteg Domitian haját, koronáját 
és ruháját képezi.

Kiállítja Ráth György.

11 R. Agrippa.
Onyx. A feketés réteg az alapot, a fehér a fejét képezi.

Kiállítja Ráth György.

12 R. Berenike.
Onyx, három rétegű. Az alsó fekete réteg az alapot, a második fehér az 

arczot és fejdíszt, a harmadik sötétbarna a hajat képezi.
Kiállítja Ráth György.1

13 R. Áldozat Dianának es Fannak.
Chalcedon, két rétegű. Az alsó sárgás áttetsző az alapot képezi, az alakok 

a felső át nem látszó fehér rétegből metszvék.
Kiállítja Pulszky Károlyné.

14 G. Nagy Sándor.
Pasta, — Niccolo utánzása — három rétegű. A legalsó átlátszó barna, a 

második kékes-szürke az alapot képezi, a fej áttetsző barnás rétegből való.
Kiállítja Ráth György.

15 Scarabeus.
Karneol. Az alsó lapra fuvolázó satyr van bevésve.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

16 G.
Onyx. Tojásdad cameók egymás mellé foglalva; az egyiken

e n n i
m a k a p  1

a másik törötten pedig
orji au 
MH FA: NU 
NOCÜi MEN .
KAI re AU.

Modern velenczei arany-foglalványban.
Kiállítja Ráth György.

17 G. Herakles.
Chalcedon, két rétegű. Az alsó kékes-szürke az alapot, a 1 első sárgás az 

alakot képezi.
Kiállítja Ráth György.

18 R. Fiatal férfi.
Onyx. Az alap feketés, az alak s palástja a fehér rétegből metszvék.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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19 R. Hercules.
Sardonyx. Az alap áttetsző sárgás-vörös, az alak s palástja a fehér réteg

ből metszvék.
Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

2 0  R. Hercules.
Onyx; az alap szürke, az alak sárgás.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 1  R. Omphale.
Sardonyx, három rétegű; az átlátszó alap világos-sárga; az arcz fehér, 

az oroszlánbör sárgás.
Kiállítja Ráth György.

22 Nő-arckép.
Sardonyx. Három rétegű; az átlátszó alap világos-sárga; az arcz fehér, a 

palást sárga.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 3  R. Satyrfej.
Sardonyx, két rétegű.

Kiállítja Ráth György.

2 4  G. (?) Bakchus.
Malachit. Kiállítja Ráth György.

2 5  R. Oneiros (?)
Sardonyx, két rétegű.

Kiállítja Ráth György.

26 G. Zeus Ammon.
Onyx, két rétegű.

Kiállítja Ráth György.

2 7  R. Omphale.
Sardonyx, három rétegű. Kiállítja Ráth György.

2 8  R. Sasfej.
Sardonyx, két rétegű.

Kiállítja Ráth György.

2 9  R. Sfneszek.
Chalcedon, két rétegű.

Kiállítja Ráth György.

3 0  R. Antinous-Bacchus (?)
Két rétegű chalcedon, az alap áttetsző, a dombormű át nem látszó fehér. 

Siren támaszos trónuson ül egy ifjú, baljában fáklyát tart. Előtte lombos fa van. 
Leihely. Moigrád. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

30
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31 G. Nike — töredék.
Három rétegű sardonix. Az alap szürke, a második réteg fehéres, a har

madik barna. A csigán álló Nike baljában pálmaágat tart, jobbjával a gyeplőt 
fogja. Kiállítja Ráth György.

3 2  R. Diadal emlékére vésett kő.
Két rétegű chalcedon. Az alap sárgás, áttetsző; a dombormű fehér. 

Róma trónon ül, jobbját az előtte álló imperatornak nyújtja, kinek fejére 
Nike babérkoszorút tesz. Róma mögött még egy alak.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

3 3  R. Hercules.
Három rétegű sardonyx.

Kiállítja Ráth György.

3 4  R. Komikus álarc
Nicoló. Két férfi-alak tartja az álarczot.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

3 5  R. Nőfej.
Chalcedon, antik-arany foglalásban. Magyarországi, közelebbről isme

retlen lelhelyről.
Kiállítja Egger Dávid.

3 6  R. Három álarc■%.
Három rétegű onyx.

Kiállítja Ráth György.

3 7  R. Két alak.
Két rétegű chalcedon.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

3 8  R. Fülönfüggő.
Onyx, gyöngyökkel és türkisekkel ékes jelenkori aranyfoglalásban két

vésett kő. A felső kövön oltárt látunk, mely mellett két Amorett van.
Kiállítja gr. Andrássy Gyuláné.

3 9  R. Hercules.
Onyx. Hercules bal kezében serleget tart.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4 0  R. Párduc
Négy rétegű chalcedon.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

41 R. Sertés.
Chalcedon. Tűzben volt, minek következtében átlátszóságát és fényét el

vesztette.
Kiállítja Ráth György.
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4 2  R. Oroszlán.
Három rétegű ehalcedon.

Kiállítja Ráth György.

4 3  G. (?) Paris.
Kétrétegű ehalcedon.

Kiállítja Ráth György.

4 4  R. Nőfej.
Három rétegű ehalcedon.

Kiállítja Ráth György.

4 5  By. S{. Tódor.
Smaragd. A szent pánczélt és karvédet visel, bal karján paizsot hord. 

Mellette jobbra 0 , balra T.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4 6  R. ^x^Q-hal.
Carneol. Az ó-keresztényeknél a megváltó symboluma.

Kiállítja Ráth György.

4 7  By. Krisztus.
Chalcedon.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

4 8  By. Salamon Ítélete.
Chalcedon.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

4 9  S. Pecsétgyűrű.
Sard. Intaglio. Ijas lovas, oroszlánnal viaskodik.

Kiállítja gr. Keglevich István.

5 0  G. Oroszlán.
Sard. Intaglio. Tűzben volt, minek következtében átlátszóságát elvesz

tette. Rajta e retograd betűs fölirásban a művész nevét olvassuk
* SASAA 

130113

Kiállítja Pulszky Károly.



Görög, róm ai in tagliók , hom orúan v ése tt  kövek . 33

NYOLCZADIK ÁLLVÁNY.

1 R. Tripos.
Ezüst. Az úgynevezett háromláb alját delfinen ülő gyermek szobra 

diszíti; e felett nyúlik fel a gyöngysorral szegett s levéldiszítménynyel 
ékített egyenes szárú láb, melyen kettős virágkehelyből szárnyas és tarajos 
griff felső része emelkedik k i ; nyaka mögül ismét felfut a szár, melyet 
csoportozat tetőz (Pulszky Ferencz szerint egyiken Tritonon ülő Venus, a 
másikon pedig ugyanazon ember-állaton ülő Nereida); a tripos lábának 
alja felé gyöngysorok közé fogott gyermekfő van mint gyűrű alkalmazva, 
s e tag belső felére illesztett rózsadíszből indúlnak ki rézsút a vésett levél- 
díszszel czifrázott kereszt-, illetőleg a tripos egyes lábait összekötő pántok 
úgy, hogy e tagok fel- vagy letolása által a háromláb szűkíthető vagy 
tágítható; a pántok felül szintén rózsák által vannak a tripos lábához erő
sítve s keresztezésüket is hasonló rózsa diszíti, illetőleg fogja össze; a tető
zet csoportozatának alapjából belül felfelé álló s emberi ujjat képező horog 
nyúlik ki, melybe a patera volt beillesztve; a triposnak csak két lába 
van meg, a harmadik láb s a második keresztpánt egy része hiányzik. Lei
hely : Polgárdi, Fehér megyében, 1878.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

KILENCZEDIK SZEKRÉNY.

Görög, római XVI., XVIII. és X IX . s^émidbeh intagliók — 
homorúan vésett kövek.

1 G. Poseidon.
Sard. Poseidon jobbjában háromágú szigonyt tart, Archaisticus kő.

2 G. Eros.
Sard. Eros széken ülve, korbácscsal fenyeget egy előtte álló gyermeket

3 G. Herakles Musagetes.
Plasma di smeraldo. Herakles lyrát penget és tánczol.

4  G. Herakles és Nike.
Sard. Nike Herakles hátán ül Mellette e valószínűleg újkori 

művésznév AYAOX.

5 R. Roma.
Sard. A fiatal nő szárnyas sisakot visel.

Magy. tö rt . ötvösm ű-kiállitás.
3
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6 G. Zeus.
Sard. Zeus trónon ül, hal kezén Nike áll, ki jobbjában pálmaágat, 

baljában koszorút tart. Zeus lábainál a sast látjuk. Ez alak élénken emlé
keztet Phidias olympiai arany s elefántcsont szobrának reánk maradt 
ismétléseire.

7 G. Nagy Sándor.
Chalcedon. — Cameo.

8 G. Herakles és Eros.
Sard. Eros lebegve megkötözi a térdelő Herakles kezeit.

9 R. M us (?).
Nicoló.

10 R. Hercules.
Safir.

11 G. Thalassa.
Sardonyx.

12 R. Hercules.
Sard.

13 R. Folyó-isten.
Chalcedon. — Cameo.

14 R. Julia.
Sard

15 G. Herakles ittasan.
Sard.

16 III. Pál pápa arcgkepe.
Safir. Alessandro Cesati (1550 táján) müve.

17 Meleager.
Citrin. 19-ik század.

18 Gr. Vicgciy Mihály arcképe.
Sard. Giuseppe Cerbara müve. 19-ik század.

19 Venus.
Sard. Venus és három amorette oroszlánbörön fekve alusznak. J. L. 

Natter iskolája. 18-ik század.
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20 Áldozat Jupiterbe
Sard. Három nö kecskét áldoz, felettök felhők közt a sas jelenik meg. 

18-ik század.

21 Peleus.
Sard. Az alak mellett e fölirás QEAE. Giovanni Pichler (1734—1791) müve.

22 Harcyos.
Sard. Lándzsát tartó ifjú lovat vezet. Giovanni Pichler müve. 18. század.

2 3  Oroszlán.
Smaragd. Az oroszlán fölött félhold és csillag. A komlós-keresztesi 

Fehérváry-család czímeralakja. Giuseppe Cerbara müve. 19-ik század.

2 4  Sirius.
Topáz. Giuseppe Pichler műve. 19-ik század.

2 5  Orosfidn.
Sard. Az oroszlán előtt egy, fölötte két csillag. 19-ik század.

2 6  Her cules fe j.
Sard. Giuseppe Pichler müve. 18-ik század.

27 Medusa fej.
Sard. Luigi Pichler müve. 18-ik század.

28 Pdncfilos férfi.
Sard. Nathaniel Marchant müve. 19-ik század.

2 9  Lucius Verus arcfiépe.
Carneol. Pichler iskolájából való munka. 19-ik század.

3 0  Nd-arcjfép.
Sard. Johann Lorenz Natter (1705— 1763) müve.

31 Amor és Psyche.
Sard e retograd betűs fölirással: BELTRAMI INC. 1832.

3 2  R. Agrippa.
Sard.

3 3  Antik módra való áldozat.
Sard. Valerio Vicentino iskolájából való. 16-ik század.

Mind e tárgyakat Ráth György állítja ki.
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K I L E N C Z E D I K  B S Z E K R É N Y .

Antik, XVI., XVIII. és XIX. századbeli intagliók.

1 R. Oroszlánon lovagló Amor.
Amethyst.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 G. Omphale.
Nicoló. Hatulsó lapjára a közép-korban Jupitert és Mercurt vésték.

Kiállítja Ráth György.

3  Nő-arcgkep.
Sard. Alatta e retograd-betük bevésve L. S. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

4  R. Mercur.
Sard.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

5  R. Augustus.
Sard.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6  G. Lyra.
Sard A lyrát komikus álarcz s két delphin képezi; fölötte pillangó lebeg.

Kiállítja Pulszky Károlyné.

7  R. Augustus.
Sard. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 G. Bakchicus álarc'g.
Sard. ^ Kiállítja Vigyázó Sándor.

9  R. Sabina.
Plasma di Smeraldo.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10 R. Diomedes a palládiummal.
Sard. Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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11 Herkules.
Smaragd (?) i6-ik század.

12 Herkules.
Amethyst. 16-ik század.

13 Ámor bikát féke^
Plasma di smeraldo. 16-ik század.

1
14 Amor.

Carneol. 19-ik század.

15 R. Ülő alak.
Gránát.

16 Térdelő hős.
Sard. Pichler iskolájából való. 19-ik század.

17 Fantasztikus férfife j.
Carneol.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Kiállítja Ráth György

Kiállítja Ráth György.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Kiállítja Pontmann R.

18 Hadrián.
Carneol. E retograd betűs fölirással: TÜPP1KEAAI0 X. Torricelli müve. 

19-ik század.

TIZEDIK SZEKRÉNY.

Görög, etrusk és római tárgyak.

1 R. (?) Galea — sisak.
Vert ezüst munka. A sisakfedő felső részén a taraj búbját képező 

sörényes oroszlán-főből kétoldalt kiinduló s a perem tájáig hatoló leveles 
diszítés látható; a peremet kétrendü domborszegély köríti, arezvédő lapja 
hegyes, csőralakú nyúlványt képez; taraja kétoldalt négygerinczü, és kajla 
nyakvéd lapján három levelű virágékítményben végződik; jobboldalán toll
tartó-cső. Ismeretlen leihely.

Kiállítja a Nemz. Muzeum.
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2 R. Spinther.
Arany. Kígyót ábrázoló, arany-pléhböl készített karperecz. A kígyó 

farkából kiinduló sodrony három tekercsben van a kígyó derekára fa
csarva, minélfogva a karperecz ruganyos teste tágítható ; rovátkos és pon
tozott vertmü. Leihelye ismeretlen.

Kiállítja Ráth György.

3 G. Maschéronok.
Vékony arany-lemezből vert két egyforma bakchikus álarczocska. A va

lószínűleg Silenust ábrázoló szakállas és bajszos, vastag szemöldü férfi-fejeken 
egy-egy lunulával s négy-négy csillaggal díszített és gömböcskékkel szegett 
czik-czakos korona; a pofák irányában mindkétfelöl a felfűzés czéljából 
egy-egy lyuk verve. Leihely: Kertsch.

Kiállítja Ráth György.
r

4  R. Ékszerek.
Arany, 6'28 gr. a) Függő (?) arany-pléhből. Kúpidomú, rajta fölül 

fülecske. Keresztben három rovátkolt tag két részre osztja, hosszában 
pedig szintén rovátkolt öt vonal öt mezőre -— melyekben négy-négy 
sima sodronyból készített picziny fogó-alakú díszítmények láthatók. —
b) Csövecske, rovátkolt arany-pléhből készült, c) Pikkely, kúpalakú, szintén 
arany-pléhböl készült, csúcsába zöld üveggyöngy van foglalva, d) Gyűrű, 
tízszögü sima arany-lemezből vert, melynek lapjaira: I VTE(re) F(elix) 
CESERI e$ felirat van vésve, e) Ekszertárgy, levélalakú; sima s vékony 
arany-lemezből készített, f )  Eüggö, füllel el van látva, aranyrámázatú, Tra
janus császár dénárja van bele foglalva. Leihely: O-Orsova 1857.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

5 E. Fülbevalók.
Arany-lemezből készített, dobalakú páros fülönfüggő, melyek oldalai, 

végei s akroterion-szerü zár-tagjai rovátkolt és font sodronymívü vona
lakkal, levelekkel, volutákkal, apró gömböcskékkel telített rózsácskákkal és 
sima gömböcskékkel van díszítve ; az akasztó csuklóban mozog. Ismeret
len leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

6 Rm. Fülbevalók.
Arany. Galambot ábrázoló páros fülönfüggő; a madár teste rovátkolt, s a 

farkból kiinduló nyújtvány font sodronymüvei díszítve. Ismeretlen leihely.
Kiállítja Egger Dávid.

7 R. Fityegő.
Arany. Vékony lemezből vert, medaillonszerü s rovátkolt rámázatú 

körded függő, melynek közepébe női mellképet ábrázoló hosszúdad onyx 
cameo van foglalva; az alját képező járom két fityegővei bírt, melyek azon-
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ban hiányoznak; a horgok közül is csak az egyik van meg; füle hiány
zik. Leihely . Alsó-Ilosva. Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

8 R. Nyaklánccy
Arany. 8-as alakú s kettős fonatú vékony arany-sodronyból készített 

karikákból álló nyakláncz; záró-tagját, melybe a láncz vége horgocskával 
akasztható, rovátkolt sodronyból készült kalács-fonadék képezi, melyről 
lapos szárú tojásdad gyűrűben mozgó laposdad jaspis gyöngyszem függ 
alá. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

9 E.? Fülkevaló.
Arany. Kisded füles korongocskáról függő s félköridomú; nagyobb 

áttört mívü végtaggal bíró fülönfüggő, rovátkolt sodronynyal s gömböcs- 
kékkel díszítve; akasztója hiányzik. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

10 R. Nyaklánc
Arany. Vékony lemezből készített és sodronymüvei tarkított, tizen

három gömbölyded szemből, tizenöt lapos pántocskából rhombikus idom
ban képezett s több karikából álló nyakláncz, melyet tizennégy kerek és 
hosszúdad kék üvegszem díszít; a láncz a hosszúdad záró-tagba horgocs
kával akasztható be; a rövid lánczocskáról csüngő négytagú fityegő három 
smaragddal s négy apró keleti gyöngygyei van ékítve. Magyarországi, de 
ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

11 R. Fülbevaló.
Arany. Lemezből készült áttört mívü s kevéssé domború korongot 

képező fülönfüggő ; a korong alján levő s avval összefüggő járomról ka
rikákon négy kisded fityegő csüngött, melyek közül azonban csak a két 
középső van m eg; e csapos függvényeknek rhombusban kitáguló köze
pébe egy-egy élénk fényű kisded gránát van foglalva; akasztója nyílt. 
Magyarországi, de ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

12 R. Fülbevaló.
Arany. A tojásdad idomú és sima párkányé főbe valószínűleg az 

ifjabbik Faustinát ábrázoló onyx cameo van foglalva; a fülbevaló aljáról 
két rovátkolt sodronycsap csüng mint fityegő alá, melyek végébe egy-egy
keleti gyöngy van húzva; kettős hajlású akasztója nyílt. LeihelyKolozsvár.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

13 R. Nyaklánc
Arany. Vékony arany-sodronyból 8-as alakra készült tagocskákból 

álló gyermek-nyakláncz; a tagokat középütt picziny kék üveggyöngyöcskék
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tarkítják; az áttört s rovátkolt sodronymívü hengereled záró-tagba a láncz 
vége horgocskával akasztható be. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

14 R. Fülbevaló.
Arany. A négy lapra vert sodronyból hosszúkás alakra hajlított nyílt 

fülönfüggő tetején, közepén, alján és végén gömböcskékből álló s részben 
rovátkolt sodronynyal szegett rózsákat és körteidomú díszt feltüntető ékít
mények láthatók. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

15 R. Fülbevaló.
Arany. Négyszögig áttört s reczézett szegélyű fejébe laposra csiszolt 

zöld üveg van foglalva; aljáról vékony sodronyt! fityegő csüng, melybe 
kisded zöld üveggyöngy van húzva; összegörbült akasztója nyílt. Magyar- 
országi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

16 R. Fülbevaló.
Arany. Négyszögfejű s rovátkolt sodrony nyal szegett fülönfüggő, 

melybe laposra csiszolt zöld üveg van foglalva; nagy kanyaró akasztója 
nyílt. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

17 R. Fülbevaló.
Arany. Sima sodronyból tojásdad idomra készített zárt fülönfüggő; 

a karika előoldaláról csapocska ugrik k i; a szintén sima sodronyból ké
szült fityegőbe hengerded idomú élegült rézdarabka van foglalva. Magyar- 
országi, de ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

18 R. Fityegő.
Arany. Négy lapra vert sodronyból tojásdad idomra készített, füles, 

keresztben álló, áttört mívű kisded pendeloque, a melynek alsó záródásán 
levő két gomb s a középütt a gombokból félteié hatoló levél-féle dísz 
kék rekesz zománczczal van borítva — csak egy rekeszben maradt a 
zománcz; kettő jelenleg viaszszal van kitöltve. — Magyarországi, de isme
retlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

19 R. Fülbevaló.
Arany. Sima sodronyból tojásdad idomra készített zárt fülönfüggő; 

az alján levő karikából függhettek azok az összetett korsóalakú arany
gyöngyszemek, melyek' az egykori alaknak meg nem felelően vannak je
lenleg a darabra akasztva. Leihely : Szentbenedek.

Kiállítja a győri főgymnásium.
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20 R. Fülbevaló.
Arany. Sima sodronyból tojásdad idomra készített, zárt fülönfüggő; 

a szintén sima sodronyból készült fityegőbe kisded zöld üveggyöngy van 
húzva. Erdélyi, de ismeretlen lelhely.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

21 R. Fityegő.
Arany. Tojásdad, reczézett foglalványú, kisded, füles függő; a bele

foglalt kláris előlapján redőzött hosszú öltönyü női alak mellett, két
felöl hosszában: HEIKA | VEA, hátlapján pedig: FTIIW | SAX (tán 
[j.staso) részben invers betüjü felírat van bemetszve; úgynevezett abraxas-kő. 
Leihely Marosportus.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

2 2  R. Fityegő.
Arany. Rovátkolt sodronyból készített, áttört mívü, kisded, kerek pen- 

deloque, melynek belsejében három pelta-alakú diszítmény s gömböcskék 
láthatók Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

2 3  R. Fityegő.
Arany. Vékony, sima lemezből készült füles pendeloque. Magyar- 

országi, de ismeretlen lelhely.
Kiállítja Egger Dávid.

2 4  R. Hajtű?
Arany. Kisded, kerek fejű, rövid szárú, négy lapra vert sima sodrony

ból áttörtén készített tü, középütt síma gombocskával. Ismeretlen lelhely.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

2 5  R. Bulla.
Arany. Vékony lemezből készített hosszúdad pendeloque; felfelé szű

külő sima nyaka fülben végződik; hasa függélyesen rovátkolva, kettős és 
facsart sodronytaggal tetőzve, alatta máander-szerü hullámos vonallal; alját 
facsart sodronytag határolja; legalól, középütt, szintén facsart sodronynyal
körített gömb van alkalmazva. Magyarországi, de ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

2 6  E. Fibula.
Arany. Széles és középütt sima, kettős élű kereszttaggal metszett 

gerincze, valamint lába, háromnegyed körű korongot képező feje s ennek 
umbója gömböcskékkel diszítve s rovátkolt sorokkal szegve ; a tü sodrony- 
facsarékból indúl ki; a fejre alkalmazott karikákról kettősen font sodron}- 
tagokból készített lánczocska csüng alá. Magyarországi, de ismeretlen 
lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.
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2 7  E. Fibula.
Arany. Picziny ruhakapocs. Gerincze és lába hosszában, feje pedig 

keresztben futó gömböcskékkel és fonadékos vonalakkal s szegélyekkel 
díszítve; tűje csuklós. Erdélyi, valószínűleg Marosvásárhelyi lelet.

Kiállítja Egger Dávid.

2 8  E. Fibula.
Arany. Picziny ruhakapocs. Kalánszerű sima gerincze három, s széles, 

nyúlt és lapos lába négy rózsácskával, s utóbbi sima dudortaggal szegve, s 
közepén és alján három-három gömböcskéből álló taggal határolva; tűje 
a gerincz végéről facsarból indúl ki. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

2 9  E. (?) Fibula.
Arany. Kisded ruhakapocs. Kalánszerű picziny gerinczén oldalt egy- 

egy gömböcske; hosszan nyúlt lába síma; tűje a gerincz végéről facsar
ból indúl ki. Magyarországi, de ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

3 0  E. (?) Fibula.
Arany. Lemezből készített ruhakapocs. Fejének végétől az egyenes 

gerincz közepéig hatoló oroszlán látható; a fibula lába rovátkolt sod
ronynyal van szegve, s az így képződött mezőn széltől sima, középütt 
pedig pálczataggal szegélyzett picziny és szintén sima gömbök vannak 
elhelyezve; tűje a kapocsfő facsarékából indúl ki.

Kiállítja Egger Dávid.

3 1  E. (?) Fibula.
Ezüst. A kalánszerű ruhakapocs gerincze arany sodronynyal körül

tekerve; lábának csatornácskája, illetőleg a fibula végtagja arany; szintén ezüst 
tűje a gerincz facsarékából indúl ki. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

3 2  R. Fibula.
Aranynyal platirozott vas ruhakapocs. Gerincze oldalt rovátkolt sod

ronynyal szegve s a mezőben szintén rovátkos sodronyé volutákkal és 
sima gömböcskékkel díszítve; feje és lába keresztben futó rovátkos sod
rony szegélyekkel s közben fonadékos facsarékkal van határolva; a kapocs 
csatornája, tetején és oldalán, szintén rovátkolt sodronyé volutákkal és 
karikákkal díszítve; a facsarékból kiinduló vas tűn az egykori aranyozás 
nyomai láthatók. Magyarországi, de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

3 3  R. Fibula.
Aranynyal és ezüsttel platirozott bronz ruhakapocs. Gerincze rovát

kolt sodrony tagokkal szegve, középütt sima s hullámosán haladó sodrony-

-•. i. .
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tag vonul; a három vonal közt futó két bemélyülés aranyozva; fejének 
és lábának szára, melyeket rovátkolt sodronyú egyes ezüst tagok határol
nak, szintén aranyozva vannak; a kapocs lábát kétfelé járó gömb alkotja, 
úgy, hogy a csuklóban mozgatható tü abba beilleszthető, illetőleg zárható, 
vagyis az úgynevezett záros-fibulák egyik igen érdekes példánya. Magyar- 
országi, de ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

3 4  R. Fibula.
Ezüst. Szokott formájú ruhakapocs. Gerinczén bevert ágazatos szalag 

fut; fejének hatszögéi sima szára aranyozott gömbökben végződik; lába 
le van törve s a fej közepén állt gömb is hiányzik; a gerincz két oldalán 
e felirat á ll : VTERE | FELIX; tűje csuklóban mozog; a felirat s a gerincz 
tetején végigfutó ágazatos szalag s a felírás niellirozott. Magyarországi, de 
ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

3 5  R. Fibula.
Aranyozott ezüst ruhakapocs. Szokott formájú fibula. Gerinczén ága

zatos szalag vonul s oldalain voluta-dísz fut végig; a kapocsfej teteje 
középütt s a nyolczszögü járom végei aranyozott bronz gömbökben vég
ződnek; tűje csuklóban mozog; a gerinczen végigfutó ágdísz niello. 
Magyarországi, de ismeretlen lelhely.

Kiállítja Egger Dávid.

3 6  R. Fibula.
Arany, 79 5 gr. Gerinczének tetején sima párkányzat közt futó hul

lámos bevert vonal; sima oldalainak alján reczézett párkányon négy göm- 
böcske; fején, középütt, mint szintén szárának végein umbó-szerü gomb; 
hatszögéi szára fellapján áttört mívű voluta-ék; a kapocs lába, illetőleg a 
hosszúdad csatorna lapos borítványa középütt két egyenes bevert vonal 
közt futó hullámdíszszel s gyökerénél és vége felé kettős elhelyezésű két- 
két, összesen hat pelta-alakú bevert diszítménynyel; legvégén pedig szintén 
bevert szemüveg-czifrázattal van diszítve; csuklóban mozgott tűje hibázik.
Lelhely: Starcsova, Krassó-Szörény megyében, 1866.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

3 7  R. Fibula.
Arany, 43 gr. Vastag arany-pléhből készítve. Gerinczen, hosszában, 

hullámosán futó s a végeken ágszerüen vésett vonaldísz fut végig; a 
gerincz oldalai simák; fején középütt, mint szintén szárának végein hat- 
szögü umbó-féle gomb, utóbbiak törzsökén rovátkolt szegély; hatszögü 
szára fellapjának s a gerincz oldalának érintkezési pontjain a szögletekben 
pelta-alakú mélyvéset; szárának jobboldali végébe a gombbal összelüggő s 
szabályosan készített mélyvésetü csavar jár, melynél lógva a tüt meg-
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lehetett erősíteni; a kapocs lábának törzsöké gömb- és fonadékdíszszel van 
határolva; a csatorna vége letörött. Az úgynevezett záros ruhakapcsok 
egyik legérdekesebb példánya. Leihely: Degoj, Zágráb megyében, 1857.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

3 8  R. Fibula.
Arany, ijVg # .  A gerincz tetején rovátkolt vonal fut végig s 

törzsökét a láb felé két, szintén rovátkolt és három sima sodrony-facsa- 
rékból készített tag határolja; a ruhakapocs fejének közepén s a hatszög
letű szár végein rovátkolt szegélyű tányérkában gömbök vannak alkal
mazva ; a szár s a nyereg érintkezésénél a szögleteken picziny áttört mívű 
díszek; nyúlt lába, illetőleg a csatorna fellapja közepén szintén rovátkolt 
vonal fut végig, melynek tetejéből s aljából három-három szárnytag indúl 
k i; tűje, mely hiányzik, csuklóban járt. Leihely: Zelendvor, Varasd me
gye, 1805.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

3 9  R. Fibulák.
Arany. Hét darab kisded ruhakapocs. A legnagyobbik lábának külső-, 

illetőleg csatornája előlapján pontozott vonaldísz beverve. Magyarországi, 
de ismeretlen lelhelyek.

Kiállítja Egger Dávid.

4 0  R. Fibulák.
Ezüst. Négy darab, valószínűleg itáliai készítményü ruhakapocs. Ma

gyarországi, de ismeretlen leihely.
Kiállítja Egger Dávid.

4 1  R. Fibulák.
Ezüst. Tizenkét darab késő-rómaikori ruhakapocs. Magyarországi, de 

ismeretlen lelhelyekről.
Kiállítják az Erdélyi Muzeum s Egger Dávid.

4 2  R. Hajtű.
Ezüst. Hegyes tü, tetején piczike Venus-szobrocskával. Magyarországi, 

de ismeretlen leihely.
Kiállítja Egger Dávid.

4 3  R. Öv-pánt.
Aranyozott ezüst. Keskeny lapos szegélyekkel, melyeken bevert ágvo

nalú dísz fut végig, rámázott s középütt szintén bevert hullámvonalakkal 
ékített, s valószínűleg cingulum kapcsát képezett pántocska töredéke; 
keresztben fekvő bevert ágvonal-díszszel határolt végei, le lévén törve, 
hiányoznak; az egyik végen, hol a pánt két oldalt be lévén vágva, kissé 
megszükül s majd újból kitágúl, a középből kiinduló ágas fa-forma czifrá- 
zat van beverve. Ismeretlen lelhely.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.
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4 4  R. Fül-kutasi.
Ezüst. Tetején kerek kampóban végződő sima hegyes tü, valószínűleg 

orvosi műszer, úgynevezett auriscalpium, vagy specillum. Magyarországi, 
de ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

4 5  R. Ékszerek (a felső táblán).
Arany s ezüst. Karpereczek, ruhakapocs-töredék, gyűrűk, fülbevalók, 

íityegők, tü, gyöngyök, csőszerű s más díszek aranyból s néhány ezüstből. 
Leihelyek: Kis-Bún (14. sz.), Mojgrád (Pomet, 25. sz ), Monor vidéke 
(29. és 46. sz.), Békés-Csaba (30—32. sz.), Battona (34, 52. és 76. sz.), 
Samersdorf közelében (36. sz.), O-Szőny (42 és 85. sz.), Ó-Buda (56— 
57- sz )- Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

f
4 6  R. Ékszerek s es fw fjk  (a[ alsó táblán).

Arany s ezüst. Ligula, öt darab lapos övdísz és egy csatt niello s 
arany platirozással, korong, középütt balra néző fejjel s körül maszkokkal, — 
valamennyi ezüstből; niellirozott fibula s exagium (utóbbi felirattal), mind
kettő ezüstből; fölötte vékony arany lemez, melyre úgynevezett gnostikus 
ábrázolat s felirat van verve; arany csatt-vég; kisded ezüst mascaron; 
arany nyak- és másféle lánczok; vékony arany-lemezből készült cingulum- 
díszek; arany fityegők s pitykék. Leihelyek: O-Buda (1—8. sz.), Battona, 
Békés-Csaba és Csepin.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 7  G.? Stephane.
Ezüst. Linóm lemezekből vert s rézsútos, rezgő babérlevelekből és 

közéjük szórt hosszú szárú nefelejtsekből képezett vert mívű női fejdísz; 
a széles lemez, melyre a levéldísz van illesztve, félkörben végződik s ezeken 
kiterjesztett farkú pávák ábrái láthatók; középütt reczézett szélű umbó s a 
végeken öt-öt lyuk, melyeken át a fejdísz valószínűleg kelme-pártázatra 
volt illesztve. Ismeretlen leihely.

Kiállítja Ráth György.

4 8  R. Fater a.
Ezüst. Öntött csésze; fala halakkal és halász-eszközök ábráival van 

diszítve, melyeknek arany borítványa (platirozása) részben fenmaradt; 
karimájára tojástagú szalag s fenekére tengeri szörnyetegek ábrái vannak 
vésve. Legjobb korszakbeli mü. Leihely: Gyulafehérvár.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

4 9  R. Fater a.
Ezüst. Öntött csésze, az aranyozás némi nyomaival. Karimája sima 

dúdortaggal párkányozva; falán szőlő- és borostyánlevél-füzér, szőlőfürt s
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egyes rosetták és gombok láthatók; a nagyobb levelek ráillesztve és verve. 
Lelték Budapest közelében, a Dunameder kotrása alkalmával, 1874-ben.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 0  R. Karperecnek.
Arany, 28 Vs és 29 :j+. Sodronyból készített két, áttört mívű, zárt, 

egyforma karperecz; rámázatukat dúdorszegélyü lapos pántocskák képe
zik, melyeket egymáshoz pelta-alakra hajlított s egymásnak ellentett négy- 
négv darab, sima sodronyból készült és gömböcskékkel díszített csiga fog; 
ezek közé csipkézett rámába foglalt négy-négy római arany-érem van for
rasztva, jelesen az egyik karpereczre: Antoninus Pius, III. Gordianus,

L. Verus császárok és Julia Domna császárné, a másikra pedig: Caracalla, 
Commodus, III. Gordianus és II. Claudius imperatorok aranyai. Leihely: 
Zelendvor, Varasd megyében, 1805.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

5 1  R. Sírlelet.
Ezüst tányér, csésze és ligula; rövid vastör, markolatának törzsökén 

s fején bevert vonallal szegélyzett hosszúdad sima aranypléh karikák; 
hosszabb kerek pálczának tetején hossznégyszögü kisded plinthusra alkal
mazott négylábú széken ülő férfi szobrocskája gagátból, az alak balvállá- 
ról redőzött toga foly alá, a jobb vállat meztelen hagyván, térdére fektetett 
jobb karát pofájára illeszti, bal karja pedig térdén nyugszik; a pálcza vége 
törött. Leihely: Ó-Buda, 1881.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

50. SZ. ZELENDVORI KARPERECZ.
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5 2  R. L e m é i ~  2

Ezüst. Vert munka. 13 nagyobb gombbal díszítve, felső keskenyebb része 
pontozottan kivert rombusokkal, alsó részének széle 19 pont-sor által szegé
lyezett szalaggal, közepe pedig sima lapokkal váltakozó pontsorokból képezett 
szalagokkal ékes. Barbár munka.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 3  R. Karperec^.
Ezüst. Vert és ponczolt munka spirálisan csavarodó négy hajlású lapos 

lemez, mely minden hajlásában kiszélesedik, csipkésen van díszítve s rovátkos 
sodrony által szegélyzett reá hajtott pánttal ékes. Barbár munka. Leihely: 
Pécs vidéke. Kiállítja Egger Dávid.

5 4  R. Karpereci — 2 drb.
Ezüst. Öntött és vert munka. Belső része sima, külső részét ponczolt 

gombsor díszíti, tagolt végei félhold-alakúan végződnek. Barbár munka. Lei
hely Pécs vidéke. Kiállítja Egger Dávid.

5 5  R. Karpereci.
Ezüst. Gömbölyű sodrony, mely egyik végén kiszélesedve oly formán 

van kivágva, hogy a túlsó végén ülő gomb beleillik. Barbár munka.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 6  R. Karika.
Bronz. Gömbölyű sodronyból, két vége egymásra tekerődzve két 

csomót képez. Barbár munka. Leihely: Veprovácz.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 7  R. Fibula — 10 drb.
Ezüst. Barbár munka.

Kiállítja Egger Dávid és a Nemzeti Muzeum.

5 8  R. Nyakpereci — 4 drb.
Ezüst. Sodronyból. Barbár munka. Magyarországi lelhelyek.

Kiállítja: 2 darabot a Nemzeti Muzeum.
•i i « az Erdélyi «
(i i «i Egger Dávid.

5 9  R. Karika — 3  drb.
Ezüst. Gömbölyű sodronyból, mely visszahajolva két csomóból álló

fejet képez. Barbár munka. Hazai leletek.
Kiállítja: 2 darabot az Erdélyi Muzeum, 

i, x « Fábián Isván.

6 0  R. Karika.
Ezüst. Négyélü sodrony. Keskenyedő végén gömbölyűvé válik s vissza

hajolva máslit s két csomót képez. Magyarországi lelet.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

Magy. tö rt. ötvösm ű kiállítás.
4
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61 R. Nyakperec\.
Ezüst. Kétélű sodronyból, visszahajló végeit gomb koronázza. Derekán 

három lapos gombbal ékes. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 2  R. Karika.
Ezüst. Keskenyedő végei reá tekerődzve két csomót képeznek. Barbár 

munka. Magyarországi lelet.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

6 3  R. Fibula.
Bronz. Barbár munka. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 4  R. Fibula — 8  drb.
Ezüst és bronz. Fejők spirális rugó, melyből a tü kiindul, derekukon két 

egymás felé hajló szarv van, széles lábuk áttörött. Különféle hazai lelhelyröl. 
Barbár munka.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 5  R. Fibula.
Ezüst. Öntött, vert és áttörött munka. Feje erős spirális rugót tart, mely

ből a tü kiindul, derekán egy korongból két egymás felé hajló szarv indúl ki, 
melynek mindegyikére két-két gomb van nyitóivá. Lába áttörött s két czikkes 
gombbal ékes. Leihely: Rába vidéke. Barbár munka.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 6  R. Fibula.
Ezüst. Öntött, vert és áttörött munka. Alakja hasonlít a 65. számúéhoz, 

csakhogy dereka s lábának egyes részei sodronymíves díszes aranylemezekkel 
vannak borítva. A láb áttörött részének közepére pedig aranyfoglalású carneol 
van erősítve. Leihely: Pátka.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 7  R. Fibula.
Ezüst. Öntött, vert és áttört munka, alakja hasonló a 65. számúéhoz. 

Az áttörött részét 12 gomb ékesíti. Barbár munka. xMagyarországi lelhely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 8  R. Karika.
Ezüst. Gömbölyű sodrony. Két vége felé vastagodik. Barbár munka. 

Magyarországi leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 9  R. Karika. — j  drb.
Ezüst. Végei felé szélesedve lemenve lapulnak. Barbár munka. Ma

gyarországi leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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7 0  R. Sodrony.
Ezüst. Gömbölyű. U alakra meghajtva. Magyarországi leihely.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

71  R. Perec^ — 2 drb.
Ezüst, öntött, vert és vésett munka. Az egyiknek lapos lemezzé kiszé

lesedő végei toll formára vésettek. A másiknak végei félkarokkal, zig-zug 
vonalokkal diszítvék s hosszú csőrü madárfejekben végződnek. Magyar- 
országi, közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja az egyiket a Nemzeti Muzeum 
a másikat Egger Dávid.

72 Nyakperec% — 1 és 1 töredék.
Ezüst. Két négyélü sodronyból összecsavarva, melyek végükön egye

sülve s visszahajolva kapcsot képeznek. Leihely: a töredék Moroda; a 
teljes darab közelebbről ismeretlen helyről.

Kiállítja az egészet: Egger Dávid.
A töredéket: a Nemzeti Muzeum.

73 Fibula — 10  égés^ és 9  töredék.
Ezüst és bronz. Széles fejükből hosszú spiralis rugó indul ki, dereku

kat gombok diszítik, lábuk egyszerű. Barbár munka, különféle magyar- 
országi lelhelyekről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 4  Karperec\ — töredék.
Ezüst, vert és ponczolt munka. Gömbölyű teste vésett díszítéséi, lapos 

vége levélalakú bevert díszítéssel ékes. Magyarországi leihelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 5  Perec{.
Bronz, öntött munka. Dereka ferdén futó élekkel díszes, végei simák. 

Magyarországi leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

76 Perec% — 12 drb.
Ezüst, barbár munka. Különféle magyarországi lelhelyekről.

Kiállítja: u  drbot a Nemzeti Muzeum, 
i drbot Egger Dávid.

77 Karperec% — 2 drb.
Ezüst. Teste gömbölyű sodronyból fonva, lapos végei vervék s io io 

gombbal ékesek. Magyarországi leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 8  Karika -  2 drb.
Gömbölyű sodronyból fonva. Magyarországi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 *
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7 9 Karperec{ — 2  drb.
Ezüst; öntött és vert munka. Kétélű sodronyból; laposra kiszélesedő 

végei vésett diszítésüek. Magyarországi leihely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 0  Lánci — 2  drb.
Ezüst; az egyes szemeket gömbölyű, kettős visszahajtó sodrony ké

pezi. Magyarországi lelet.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 1  Függő — 6 drb.
Ezüst, gömbölyű sodronyból. Magyarországi leihely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 2  Fibula — 2 drb.
Ezüst; fejét spiralis rugó képezi. Lemezből készült dereka rhombus 

alakú. Magyarországi lelet.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 3  Sodrony tekercs — 9 drb.
Gömbölyű sodronyból. Magyarországi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 4  Perec% — 2 drb.
Ezüst; vert és öntött munka. Az egyik vékony lemezből, gombokkal 

diszítve, a másik, három — két-két négyélü sodronyból fonott — tag által 
képezve. Magyarországi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 5  Karperec{.
Ezüst, vert és ponczolt munka. Öt hajlású teste gömbölyű sodrony; 

végei lapos lemezek, melyek bevert és aranyozott levelekkel díszesek. Ma
gyarországi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

86 Köcsög.
Ezüst; vert munka; öt gombsorral ékes. Szélét vésett kerülékek 

diszíték. Leihely: Brassó vidéke.
Kiállítja Egger Dávid.

8 7  R. Galea — sisak.
Bronz; öntött munka, rövid nyakvéddel.

Kiállítja gr. Keglevich István.

8 8  R. Stephane.
Arany; vert munka; babérlevelekből összeállítva. Két végén dom

ború palmettek.
Kiállítja gr. Keglevich István.
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TIZENEGYEDIK SZEKRÉNY.

Népvándorláskor i t á r g y a k .

1 Korso.
Arany. Vert munka. Három tagos karéjú szája rovátkolt, alsó fölülete 

sima, hornyolt nyakát a testtől domború virág és csillagforma díszítésű karima

I. SZ. SZENTMIKLÓSI KORSÓ.

választja el, ez alatt a testen nagy acanthus forma diszítés. A talp lelett lilio- 
mos koronaforma szegély. Füle letört Súlya 614 arany. Magassága 0036 m. 
Leihelye : N.-Szt-Miklós, Torontál megye. Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.
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2 Korso.
Arany. Testén pikkelyes keretekben négy jelenet: a) griff letepert dám

vadat nyakán s vállán megragad; b) szakállas lovag arczczal a néző felé

fordul; hegyes süveggel, — melyen két toll, — vas inggel, kar és láb-véddel, 
saruval, jobbjában zászlócska, baljában szintén vas-inges megkötözött kisebb



b) c)

SZENTM IKLÓ SI K O RSÓ .
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foglyot hajánál fogva czipel. A kápáról megölt ellenség feje lóg. 
A ló homlokán és szerszámán toll-díszt visel; c) sas griff fülekkel s 
szakállal (turul ?) meztelen női alakot felragadva. Ez diadémával, kar- 
és nyakpereczczel ékes, fölemelt kezeiben virágot tart; d) koronás király

szárnyas oroszlánon nyargalva, melynek koronás szakállos, a néző felé 
fordított ember feje van. A király épen megfordul, hogy nyilat lőjjön 
egy párduczra, mely hátulról feléje ugrik. A korsó alján bekarczolt jelek. 
Súlya 147'/2 arany Magassága 0 225 m. Leihelye : Nagy-Szent-Miklós, 
Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

4- SZ. SZENTMIKLÓSI KORSÓ.
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3 —4  Korsó. — 2  drb .

Arany. Füles korsó, arany pléhböl kiverve, szája alatt sima lombozat
tal ponczolt alapon, — az egyiknek szája hiányzik — nyakán abroncsok
kal, testén kígyózó lánczolattal díszes, az utóbbiakban levélalakú mezők, 
bevert kis keresztekkel és háromszögekkel kitöltve, a fül rovátkolt arany

5- SZ. SZENTMIKLÓSI KORSÓ.

pléhhel bevont bronz. Mind a kettőnek alján bekarczolt felirat. Súlya 
175 arany. Magassága o'2i m. Leihely: Nagy-Szent-Miklós, Torontál 
megye, 1799-ben.

Kiállítja a cs. és kir. rég. tár.

5 Korsó.
Arany. Vert és vésett munka. Szája kerek, nyaka sima, alatta virág- 

diszítésü domború' karima, ez alatt választékos acanthus-diszítés ciseli ozott



58 T izenegyed ik  szekrény.

szegélylyel. Fenekén bekarczolt felirat. Súlya 179 arany. Magassága 0*21 m. 
Leihelye : Nagy-Szt-Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

6 Csésze.
Arany. Vert munka. Karimáján kívül liliom-szegély. Belseje hor

nyolt. A karima hátsó részén bevert felirat, e felett ívben kivágott vízszínes

fogantyú, felül két egymás felé fordított oroszlánnal és két griffel, alól 
lombozattal, ponczolt alapon. A fogantyú közepén fölül gombsorral, alul 
sodrony nyal beszegett lyuk. Súlya 96 arany. Magassága 03 4 m. Átmérője 
hosszában o'iy2 m., szélességében C856 m. Leihelye: Nagy-Szt-Miklós, 
Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

7 —8 Csésze.
Arany. Vert munka. Két darab. Egymáshoz teljesen hasonlóak. A karima

6 . SZ. SZENTMIKLÓSI CSÉSZE.
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s a fenék lombozatos szegélylyel díszítve. A fenék közepén kereszt lóhere
végekkel ; köröskörül mind a két csészén ugyanazon görögös bevert felirat. 
Kívülről barbar betűkkel bevert és egy bekarczolt felirat. Markolat helyett, 
a karimán, csuklóban járó kis csatt. Súlya egyiknek Sy’/é, arany. Magas
sága 0^034 m., átm. o-i35 m. Leihelye: Nagy-Szt-Miklós.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

FÖLIRÁS A 8 . SZ. CSÉSZÉHEZ.

9 Korsó.
Arany. Vert és vésett munka. Gombsorral szegélyzett szája négy ka

réjéi. Mindegyik karéjon czápás alapon lombdiszítés. Hornyolt nyakát dom
bom, virágokkal s csillagokkal ékes, karika választja el a testtől, melyet 
acanthus koszom és czikkek díszítenek. A testet a lábtól czápás alapéi, 
sima lombdiszítésü dombom karima választja el. Csonka kiipalakií lába hoi- 
nyolt. Leihely: Nagy-Szt-Miklós.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.
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10 Csésze —  2 drb.
Arany. Vert munka. Simák; a felső és alsó karimán gyöngysorral 

ékítve. Súlya egynek-egynek 21 arany. Magassága 0 047 m , átm. 0 063 m. 
Leihelye : Nagy-Szt-Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

11 —  12 Ivóesesse —  2 drb.
Két egymáshoz hasonló tojásdad ivócsésze. Három oroszlán-lábon 

áll. Egyik vége díszítményként stylizált bikafőt ábrázol, melynek szőre 
nyakán és szája körül horgokat s liliomokat utánoz. A csésze szélén
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palmette s liliomszerü szegély. Súlya egynek-egynek 81 arany. Magas
sága crio m , hossza 0'i32 m. Leihelye: Nagy-Szt.-Miklós.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár-

13—14 Csésze —  2 cirb.
Arany. Vert és vésett munka. Fenekök kagylót utánoz, közepén me- 

daillon tengeri oroszlánnal, a karimán liliom-szegély. A hosszú markolaton

I I .  SZ. SZENTMIKLÓSI CSÉSZE.

lombozat, ezeknek alján bekarezolt felirat. Súlya egynek 29, a másik
nak 30 arany. Magassága 0 'i4  m., átm. 0^095 m , hossza o‘i52 m. Lei
helye : Nagy-Szt-Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

15 Kiirt.
Arany, vert munka. Tompa szögben hajlított szárúhoz hasonló. Szá

jánál a haj lásnál s torkolatánál egy-egy félkörökből álló rekesz karimával
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díszítve a rekeszekben gránátkövek voltak foglalva, melyek elvesztek. 
A tölcséren bevert felirat Súlya 33V2 arany. Magassága o 198 m. Lei
helye: Nagy-Szt-Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

16 Nautilus-alakú csésze.
Arany-pléhböl kiverve. Stylizált bikaföbe végződik, szarvai letörtek, 

fülei külön betétettek, a munka durvább, a többi emlékekénél. Súlya

137V2 arany. Magassága 0105. Hoszsza o‘i58. Leihelye: Nagy-Szt- 
Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

17 Csésze.
Arany. Vert munka. Golyóforma, kívülről palmetteszerü lombozattal 

fedve, melyben hat médaillon, szárnyas csuda-állatokkal; a medaillonok 
közt apró, nagyobbrészt kiesett pasta-gömbök. Az egyiken kék alapon 
fehér kereszt. A lombozat-dísz közt látszik még sötét-kék üveg nyoma.
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Súlya 62 74 arany. Magassága 006 m. Leihelye: Nagy-Szt-Miklós, Torontál 
megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár

18 Csésze.
Arany. Vert munka. Karimáján kívülről palmette díszítésű szegély. 

Fenekén belül díszkeretben griff madár. Szélén utólag reáfori asztott csatt. 
Súlya 51 arany. Magassága 0^047 m., átm. 0'0Ú3 m. Leihelye. Nagy Szt 
Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. reg.-tar.
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19 Csésze.
Arany. Vert és áttört munka, csattal a karimáján. Külső szegélye föl

forrasztott díszítéssel ékes, mely kék zománczczal volt kitöltve, a fenék 
közepén kereszt, lombozattal kitöltve; e körül szép görög betűkkel bevé
sett felirat. A fenék hátlapján medaillon, melyben szárnyas oroszlán kost 
leteper. Súlya 6o arany. Magassága 0021 m., átm. o‘i i2  m. Leihelye: 
Nagy-Szt-Miklós.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

20  Ivőserkg.
Arany. Két egymáshoz teljesen hasonló ivóserleg, lábbal. Fenekén 

kívülről bevert s az egyik csészén még egy bekarczolt felirat. Súlya 
egyiknek 6i arany, másiké 6i ‘/2 arany. Magassága 0 67 m. Átmérője 
094 m. Leihelye: Nagy-Szt-Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

21 Korso.
Arany. Vert munka. Nyakán elöl, hátúi szája és füle alatt egy-egy 

álló gólya, a másik két oldalon előre lépő gólya egy fa mellett, békát tartva

17. sz.

csőrében. A korsó nyakát beszegi egy domború karima, rosette-alakú 
virágokkal, alatta levél-diszítvény. A korsó testén szőlőkeretben szűk ruhás 
férfi, szárnyas emberfejü oroszlánon nyargalva, mely fején íüle közt liliom- 
szerű díszt visel. A lovag mindkét kezével ágat tart feje felett Ezen alak 
felett Centaur nyakpereczczel, jobbjában követ, balját védöleg emelve egy 
szűk ruhás férfi ellen, ki az ö hátán ül s bunkót emel ellene. Ugyanezen 
alakok fordulnak elő a túloldalon a fül alatt azon különbséggel, hogy az 
oroszlán lovag felül, a Centaur alól van. A két főoldalon azonos compo
sitio ellenkező irányban: sas, griff-fülekkel és szakállal, karmaiban mez
telen nyakpereczczel ékes fiút vive, ki egyik kezével csészét emel a sas 
felé, a másikkal levelet, mindkét oldalon fa. Súlya 198 arany. Magas
sága 0'225 m. Leihelye : Nagy-Szt-Miklós, Torontál megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.
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Magy. to rt. ö tvösm ű-kiállitás. 5
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22  DisTjánc
Arany. Öntött, vert és vésett munka. Közepén kristály-golyó függ 

két egymást keresztező abroncsba foglalva; felette kis arany díszedény, 
melyre két oroszlán ágaskodik; farkuk levélbe végződik. A lánczon mind a 
két oldalon gyűrűk, melyeken különböző eszközök és szerszámok függnek 
sorban: i csónak, benne egy evező legény ül, 2. háromágú szigony,
3. kalapács és üllő, 4. levéldísz ciselirozott erekkel, 5. balta s buzogány, 
6. kapa, 7. köröző s vakolókanál, 8. levéldísz, mint fennebb. Itt követ
kezik egy gyűrű, mely a láncz két részét összefoglalja. 9 ekevas és cső-

roszlya, 10. kés és kétágú villa, 11. olló és piszkáló, 12. levéldiszítmény, 
mint az előbbiek, 13. fűrész és ráspoly, 14. fogó és mércze, 15. horgony- 
alakú eszköz és sarló, 16. járom; a láncz második ágán: 1. paizs és ligula, 
2. signum (hadi jel) és parasonium (kard), 3. levéldísz, mint az előbbiek,
4. ásó és czövek, 5. bunkó és véső, 6. kétféle lándsa, 7. levéldísz, mint 
az előbbiek; következik az összekötő gyűrű, 8. görbe kés és sarló, 9. fogó 
és véső, 10. kalapács és üllő, mint az előbbi oldalon 3-nál, 11. csiptető, olló és 
létra, 12. és 13. fel nem ismert használatra való szerszámok, 15. mérleg. 
Súlya 2033/4 arany. Leihely: Magura-hegy, Szilágysomlyó mellett 1797. 
Hossza o 98

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

FÖLIRÁS A 2 0 . SZ. SERLEGRŐL.
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23  Függő.
Arany. Gömbölyű sodrony, szívalakúan meghajtva, vastagodó végei 

állatfejeket képeznek. Leihelye: Magura-hegy, Szilágy-Somlyó.
Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

2 4  Karper eĉ töredék.
Arany. Egy karperecznek vége állatfejjel, gránátszemmel lakott munka.

Hos.sza 0'042 m. Leihelye: Magura-hegy, Szilágy-Somlyó 1855.
Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

5*
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25  Gyuriik. — / /  drb.
Arany. Lemezből kiverve s összeforrasztva. Gyöngysort képez, 0 03 m. 

átm. gyűrű. Leihelye: Magura-hegy, Szilágy-Somlyó 1855.
Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

2 6 Karika—  1 3  drb.
Arany, vert munka, o'oi széles, belül-kívül gyöngyszegély. Átmérője 

0035 m. Leihelye: Magura-hegy, Szilágy-Somlyó 1855.
Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.
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2 7  Bulla.
Arany. Vastag korong, melyre — felül — dupla fül van reá forrasztva, 

közepén gránátkő kettős gyöngykeretben, melyből négy pyramis - alakú 
gyöngyözet kiszögellik. Domború karima környezi, melynek tetején gránát
kövek, alján gyöngysorozat s négy háromszögű kiszögellés van. A bulla 
lapján egy karika fut háromszögű rekeszmü gránátokkal, e körül gyöngy
sor, a szélső karika háromszögű cislirozással ékes s belül gyöngysorral van

27. sz.

szegélyezve. Átmérője a füllel együtt 074 m. Súlya 1147 gramm. Lei
helye : Magura-hegy, Szilágy-Somlyó 1797.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

2 8  Öv-részlet.
Arany. Vert munka. Két szélén zsinór keresztülhúzására való csatorna. 

A középső részen négyszögletes keretben álló férfi-alak. Leihely: Szilágy- 
Somlyó.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

T IZEN K E TTE D IK  SZEKRÉNY.

N épvándorláskori tárgyak.

1 Fibula.
Arany. Vert munka. A fibula felső része szemcsés sodronynyal sze- 

gélyzett, bogár-formára kivágott lemez, melynek felső felületére a bogár 
testének részleteit rajzoló lemezek forrasztvák. Ezek rekeszeket képeznek,
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melyek egykor gránátlapokkal voltak kitöltve. A bogár alsó lapjához van 
forrasztva a spiralis rugó a belőle kiinduló tűvel és a kampó. Magyarországi, 
közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Sárkány.
Arany. Vert munka. Egyes részei gránátlapokkal díszítve, a gránátok 

alatt fekvő arany fonalasán vésett. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 
lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Dísztárgy.
Arany. Öntött munka. Rhombus-alakú sarkaiban egy-egy szeglyuk, 

középütt kereszt. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 Csati.
Arany. Öntött és ponczolt munka. Felső felületét — a nyelv végének 

kivételével -— ponczolt domború szíjfonadékdísz czifrázza. Magyarországi, 
közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Függő — 2  drb.
Arany. Vert munka. Két félkörív, mely gránátokkal volt díszítve.

-— A kövek kiestek. — Mindegyiken egy madár ül, melyeknek csőrét 
négy helyütt áttört gomb köti össze. Három gomb és öt kolomp lóg róla. 
Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Nyaklánc{.
Arany. Szokatlanul vékony lemezből sajtolt korongok; ezek nagyob

bak, a többi rovátkos szegélyű kis gomb Végre három kereszt, mind
egyik közepén félgömb, gyöngyözött környezetben, ágai hosszúkás gyön
gyök, szintén gyöngyözött keretben. Ezek közül csak három maradt meg. 
Leihely: Czéke, Ung megye.

Kiállítja a cs. és k. régiségtár.

7—8 Fülbevaló.
Arany. Vert és áttört munka. Félkör-alakú; benne díszedény, két 

oldalán pávák. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Fülbevaló.
Arany. Gyűrűje alsó részén gyöngysorral szegélyzett félkörben áttört 

munkával két páva, köztök díszedény. Magyarországi, közelebbről isme
retlen lelhelyről.

Kiállítja Kárász Géza.
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10 Csati.
Arany. Szíjvége rekeszmü, melyből a gránátok hiányzanak. A csatt 

gyűrűjét, két kutya fejű kígyó képezi, gránát füllel és szemmel, nyelve szin
tén gránát-szemes és gránátfüles kutyafejü kígyó. Súlya 201 gr. Hossza 
0*07 m.

Kiállítja Kárász Géza.

11  Csati.
Arany. Szíjvége tojásdad rekeszmüvei, melyből a három gránát hiányzik. 

A csatt gyűrűje és nyelve egyszerű. Súlya 52 gr. Hossza 0 37 m.
Kiállítja Kárász Géza.

12 Csatt.
Arany. Szíjvégén két négyszögletes és egy háromszögű gránát, a csatt 

sima; súlya 23 gr. Hossza 0M3 m.
Kiállítja Kárász Géza.

13 Csatt.
Arany. A tojásdad szíjvégből hiányzik a gránát, a csatt sima, nyelve 

szamárhátú, végén három bevésett vonallal. Súlya 18 gr.
Kiállítja Kárász Géza.

14 Ékszer.
Arany. Tömör karikán három rekeszmívű virág, mindegyik eredetileg

hat gránáttal volt díszítve, melyek most hiányzanak. Súlya 35 gr. Legna
gyobb hossza 0‘02 m.

Kiállítja Kárász Géza.

15 Csatt.
Arany. Öntött és vésett munka. Nyelve kutyafőbe végződik. Leihely: 

Monza környéke.
Kiállítja Eichholzi Miller Jenő.

16 Paî s dudor.
Ezüst. Aranylemezzel bevonva. Vízirányos szélén rovátkos. Gyöngyö

zött s czikkczakkos szegélyen belöl ponczczal bevert karikák; közepükön 
gyöngy A karikától hosszúkás gyöngy csüng le vonal-keretben, az egész 
körül ritka gyöngyszegély. Maga a dudor beleié hajlított, kúpalakú, mely 
keskeny függőleges falon áll. Ez felöl-alól gyöngyözött és czikkczakkos 
szegélylyel el van látva, s az egyik felén csodamadarakkal van díszítve 
(fejők ló, testük ernberarcz, hátul kéz, lábok madárláb). A másik felén a 
dísz gyöngyökkel kivert rhombusokból áll, közepükön gyöngyözött kereszt, 
szögleteiken kör, ponttal közepén. Minden két rhombus közt, alól-felől 
kivert gyöngy, melyen hosszúkás gyöngy csüng. A homorodó dudornak 
szélén keskeny pánt, részben félkörü díszítéssel, ponttal közepén, részben 
kettős liliommal, ponttal mind a négy oldalán, felöl-alól gyöngysorozattal

7 i
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szegélyezve. A dudor teste négy kivert díszítésű keskeny pánt által négy 
nagyobb háromszögre osztatik. Az egyiken két oroszlán harcza felett a 
lófejü, emberfej testű, emberkéz farkú madár. A másik kettőn felfordítva 
oroszlán s vadkan vív egymással, felettök tengeri ló. A dudor tetején 
nodus, felette oszlopocska s kisebb nodus, mind kivert díszítések és gyöngy- 
szegélyekkel. Leihely: Herpály-puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Billikom.
Arany, vert munka. Kupája harang-forma, hosszúkás, lencse-forma 

nodusa felül-alul és közepén gyöngysorozattal ékes, lapos talpa 2 tagban

domborodó. Súlya 75 arany. Magassága 0'i3. Leihelye: Osztropataka, 
Sáros megyében.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

18 Fibula.
Arany. Valószínűleg byzanti mű, mely a népvándorlási fibulák typusát 

képezi. ízletesen s a leggazdagabban díszített mű, félkörü fején három 
világos gránát s kék üveggyöngy, lábán szintén három világos gránát és 
két kék üveggyöngy.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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1 9 Függő — 5  drb.
Arany, vert munka. Rhombus-alakú sima lemez; egyik sarkában sod

ronynyal beszegett lyuk, melynél fogva sodronyra van akasztva. Leihely: 
Czéke 1856.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

2 0  Függő — 4  drb.
Arany. Vert munka. Veder-alakú. Négy sodronykarika s ezekből 

kiinduló sodrony félkörök ékítik. Felül félköralakú lapos fül van reá for
rasztva. Leihely: Czéke.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

21 Gyöngy — 5  drb.
Arany. Vert munka. Csőalakú. Sodrony zással ékes. Leihely: Czéke.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

22  Függő- és fibula-töredék — 10 drb.
Ezüst. Öntött munka. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 3  Csati—  2  drb.
Ezüst és bronz. Öntött munka. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Leme{ — 2 drb.
Ezüst. Vert munka. Kerek. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Kapocs fele (?)
Bronz. Öntött munka. Ásóalakú. Széles része három szeggel átütve.

Leihely: Puszta-Tóti.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 6  Fülbevaló (?) — töredék.
Bronz. Öntött munka. Gömbölyű sodrony, végén tompított csúcsú

koczka. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

2 7 Sgjjvég — 6 drb.
Arany. Vert és ponczolt munka. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

28  Páléba —  i  égés^ és 2 töredék.
Vas. Végei aranylemezzel borítvák és domború élek által tagolvák. 

Leihely: Puszta-Tóti.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 9  Sgíjvég — 6 drb.
Arany. Vert és ponczolt munka. Leihely: Puszta-fóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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3 0  Léméi — töredék.
Arany. Vert munka. Karperecz-töredék. (?) Testét három hegyes kúp

sor díszíti. Vége mintha madárfejet példázna. Hazai, közelebbről ismeret
len leihelyről.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

31 Karika.
Arany. Gömbölyű sodrony. Két vége egymásra van csavarva. Hazai, 

közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

3 2  Pi tyke és sgíjvég.
Arany. Vert munka. Kerek; közepén négy áttört négyszög, mely alatt 

két keresztet képező pánt látszik. Széle vésett. A szíj vég vert és ponczolt 
munka. Hazai, közelebbről ismeretlen leihely.

Kiállítja Egger Dávid.

33 Pityke — j  drb.
Arany. Vert munka. Félgömbalakú gombot öt karéj szegélyez. Alul

félhold-alakú nyujtvány. Leihely: Puszta-Tóti.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 4  Pityke.
Arany. Vert munka. Középen félgömbalakúan domborodik s sodrony

nyal van körülfogva. Szélén hat köralakú szirom ül, mindegyik sodrony
nyal szegélyzett szeglyukkal átütve. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 5  Pityke (?) — töredék.
Arany. — Fehér. — Vert munka. A lemeztöredék két helyütt át 

van lyukasztva; a lyukakat sodronyvesszök veszik körül. Leihely: 
Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 6  Késfoglalvdny részei. — s drb.
Arany. Vert munka. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 7  Csalt — miniature.
Arany. Vert munka. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 8  Függd — 4 drb.
Arany. Vert munka. Felül négyszögletű foglalás — a bennök volt 

kövek elvesztek. Erről sodronyon átfúrt amethyst csüng, végre pedig ki- 
domborodásokkal tagolt kúp. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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39 és 47 Díszkorong — 2 drb.
Arany. Rekeszmű ; széles, kivert gyöngysor-szegélylyel, a gránátok mind 

kiestek. Leihelye: Tóti puszta, Ozora mellett.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

f

40 Erem.
Arany. Vert munka. II. Constantinus érme. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

41 Karilm.
Arany. Csavart négyélü sodrony. Végei nem érnek össze. Leihely: 

Puszta-Tóti.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

42 Keres# — töredék.
Arany. Vert és áttört munka. Lelhcly: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

43 Nyakperec
Arany. Négyélü csavart sodrony. Végei kapcsot képeznek. Egy két vé

gén zárt, közepén domborodással tagolt tok lóg rajta két fülön; ez is aranyból 
van verve. Leihely: Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

44 Keres#.
Arany. Végén minden ágnál kör, egy-egy gyöngygyei, az ágak 

hónaljában pedig rekeszmü, melyből a gránátok hiányoznak. Leihelye : 
Tóti puszta, Ozora mellett.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

45 Fülbevalő-pár.
Arany. Közepén lencse-alakú, mindkét oldalán hat bemélyedett sugárral, 

széle lapos lemez karika, kilyukasztott hat félkörrel. A fülbevaló két oldalán 
gömb két gyöngysor közt, az egyik gömbhöz hozzá van forrasztva egy 
gyöngysor karika, melyen belől három félköréi gyöngyözet, a két ily félkör 
közt maradott közbe beillik a fülbevaló kampója. Átmérője o‘o6 m. Súlya
mindkettőnek együtt 27 6 gr. Leihelye Sztarcsova, Krassó-Szörény m. 1866.

Kiállítja a cs. és k. rég.-tár.

46 Karika.
Arany. Vert munka. Lapos lemez, belül egy szeg áll ki belőle. Leihely : 

Puszta-Tóti.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

47 Lásd fent a Sp-nél.

Függő — 2  drb.
Arany. Gömbölyű sodronykarikája nyitott. Három horog áll ki belőle.

48
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Alól kúpalakúan szélesedik; a kúpok alapja közt egy csüngő lóg karikán, 
melyből horognyujtvány áll ki. A csüngő mása virágalakú, a kehely fölött 
hat gomb van, benne pedig carneol-gyöngy ül. Leihely Puszta-Tóti.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

49 Övdís{ — 7 drb.
Arany. Vert munka, közepükön félgömb, szélökön négy helyütt kivert 

gömbpár, vékony aranylemez. Leihelye: Tóti puszta.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

50 Ovdísi — a  drb.
Arany. Tojásdad, kivert, közepén félgömb, felül-alól két-két kivert fél

gömb. Vékony lemez, eredetileg a tökéletesen elélegült bronznak platirozása. 
Leihelye: Tóti puszta, Ozora mellett.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

51 O v d ís i —  ; drb.
Arany. Kivert kör, közepén félgömb, felül gyöngypár, alul hosszúkás 

négyszög, vékony aranylemez. Leihelye: Tóti puszta.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

52 Övd(s{.
Arany. Vert munka. Félholdalakú, csakhogy alsó széle bekanyarodott. 

Eleit kivert gyöngysor czifrázza! Leihely: Puszta-Tóti.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

53 Olidis^ — ) drb.
Arany. Kivert munka; gombalakú kör, közepén félgömb. Leihelye: Tóti

puszta, Ozora mellett.

54 Ovdís{ — töredék.
Arany. Vert és ponczolt munka. Hegybe végződik. Leihelye 

Puszta-Tóti.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

55 Karperec£
Arany. Vert munka. Két félköralakú lemezből összeállítva, melyek

nek egyik végén hat, a másikon hét karikája van; ezekbe egy pálcza illik, 
s igy kinyitható csukló képződik. A lemezeken két sima szalag váltako
zik hat sodronyfonással. Leihely: Beczkó.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

56 Karperec£
Arany. Mindkét végén kutyafejben végződik. Ezen a rekeszmüvei 

készült szemek, fülek és nyakláncz gránátokkal voltak kitöltve, melyek 
most hiányzanak Súlya 151 gr. Átmérője 0 077 m.

Kiállítja Kárász Géza.
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57 Karperecy —  töredék.
Arany. Sima, gömbölyű és gyöngyös sodronyból összefonva. Ép végét 

szemcsés sodronynyal befoglalt hornyolt lemez s ehhez forrasztott s hornyolt 
karika képezik. Leihelye: Zelendvor.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

58 és 63 Karperec{ — 2 drb.
Arany. Vastag sodronyból összetekerve, közepén vastagodó, mindkét 

oldalról két gyöngysorral szegélyzett hornyolt abroncsba végződik, ehez 
egyrészről széles gyűrű, másrészről kampó zárul. A kampó vége hegyes

gomb. Súlya mindegyiknek i y l A arany. Átmérője 008 m. Leihelye: Ze
lendvor, varasdi határezred, 1805.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

59 Karperec£
Arany. Öntött munka. Nyilása felé kétfelől vastagodó, végén egyene

sen elvágott, egyszerű sima. Súlya 7'12 gr. külső. Átmérője 009 m. Lei
helye : Czéke, Zemplén megye 1856.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

60 Nyakperec
Arany. Öntött munka. Fele sima; nyílásánál lencseforma nagyobb 

gyöngysorozatokkal díszített gomb, mellette jobbról-balról két, közben 3 
hasonló lencse-alakú gyöngydiszített gomb; a közök arany sodronynyal 
bevonvák, mely a végső gomb alatt is 5 cmterre kiterjed és gyöngyö- 
zettel fejeztetik be. Súlya 543/4 arany. Átmérője 021 m. Leihelye: Osz- 
tropataka, Sáros megye.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.



78 T izenketted ik  szekrény.

61 Fibula.
Arany. Tojásdad, háromrétegű sardonyx rézsútos oldal csiszolással, áttört 

lombozatos arany nyolczszögü keretben. Alul két karikán két finom arany 
lánczpár függ, melynek végén kivágott ciselirozott lemezvirág diszítmény, 
ezek közül az egyik hiányzik. Súlya 24 arany. Egész hossza 014 m.; az 
ékszeré o 'io  m. Leihelye Rébrin, Ung megye 1852.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

62 Fibula.
Arany. Feje kis kerék, tiz kis gömbbel, melyek gyöngysorral összefog

laltatnak. A gerenda elveszett; a gerincz négyszögü hajlított lap, közepén s 
oldalain gyöngysorral szegélyezve; a közök négy, félköröket képező gyön
gyös filigrán sorral diszítvék, a szélén rojt-forma; lába filigrános gyöngyös
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rojttal. Súlya 93/4 arany. Hossza 0^07 m. Leihelye: Osztropataka, Sáros 
megye. 1790.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.
6 3  Lásd a% 58 számot.

6 4  Karperec£
Arany. Nyílásánál lencse-alakú gomb; mely közepén s két végén 

gyöngysorokkal díszes. Mellette jobbról balról hasonló kisebb gombok,

ezek alatt sodronydísz. Mind a két fele két helyütt, egyenes vona
lakkal díszes, középen kiszélesedő gyűrű által megszakítva. A díszítést két 
domború gyöngysorral szegélyzett abroncs fejezi be, a karperecz alsó része 
sima. Súlya 54V4 arany. Átmérője o'o82 m. Leihelye Osztropataka, Sáros.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.
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65 Karpercei.
Arany. Kivert és ponczolt munka, közepén kivert gömbsor, bevert 

csillagokkal, alatta két részről kivert levélsor bevert vonalokkal négyszö- 
gözve; ezek közt, alól, négy levelű virág s kisebb sima levélsor, a közökben 
mindenütt ponezozás Súlya 15 arany, mostani elgörbített alakban átmé
rője o 09 meter. Leihely : Zelendvor Petrianacz mellett, varasdi határ
őrezred.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

6 6 Nyak percei.
Arany. Gömbölyű sodrony. Korong-idomú. Zárótagja közepén zöld 

üveg, három különböző gvöngysorozattal a foglalványban. A perecz legna
gyobb része sima, két végén mindkét felül sima pánt gyöngydiszítés közt; 
az abroncsok közt pedig a perecz 0'045 és o 'ojo m., hosszában sod
ronynyal körül van tekerve. Egyszerű kampó zárja, mely a korong alsó 
részén levő lyukba bele illik. Súlya 75 gr. Átmérője 0M52 m. Leihely: 
Czéke, Zemplén megye.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

6 7 Nyakpereci.
Arany. Egyszerű. Közepén vastagodik. Egyik végén gyűrű, mely alatt 

gyöngysorozat, másik végén gyöngysorozat, gömbbe végződő kampó, 
mely a gyűrűbe beleillik. Leihelye: Sztarcsova, Krassó-Szörény m. Súlya 
60 arany. Átmérője OM55 m.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

68 Fülbevaló — 15  drb.
Arany. Vert munka. Karikája gömbölyű, sodrony feje tompított csúcsú

koczka, melynek minden lapja áttörött, az áttörés alatt gránátok látszanak. 
Különféle hazai lelhelyekről.

Kiállít 2 darabot az Erdélyi Muzeum. 
« 1 5  « a Nemzeti Muzeum.

69 Lanci.
Arany. A szemek váltakozva egyenes és csavart háromélű sodronyból 

készítvék. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja Egger Dávid.

70 Fülbevaló — 8 drb.
Arany. A karika gömbölyű sodrony, egyszerű kampóval záródik. Hat 

darabnál a karikához, áttört lemezből készített, korong van forrasztva; ezek 
közül négy kereszttel és gombocskákkal díszes. Egy darabon gombokból 
összeállított kettős gúla képezi a fejet. Egy darabon a karika alsó részére sod
ronynyal beszegett, öt karikával díszített lemezvályú van forrasztva, mely alól 
füles-kosár alakú, áttört oldalú, gömbölyű fenekű gomb van alkalmazva, föde-
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lére magas lemezek forrasztvák, melyek keresztalakú rekeszt formál
nak. Ebben egykor gránátok valának. Leihelyek: Kolozsvár, Gács és Né
met-Boly.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

71 Függő.
Arany. Leveleket s bogyókat utánzó rekeszmű, szép gránátokkal.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 2 Csati-darab.
Arany. Különböző nagyságú csattok, melyeken a szíjvég gránátos 

rekeszmüvü. A csatt gyűrűje s nyelve sima tömör arany. Leihely: Kispilit 
és egyéb, közelebbről ismeretlen lelhely.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

73  Csalt.
Arany és ezüst. A szíjvég arany; lemezből van verve, felső korongalakú 

részen háromszögletes rekeszekben három gránát. A csatt maga ezüstből van 
öntve. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 4  Csatt,
Arany. Vert és öntött munka. A szíjvég felső áttört lapja gránátokkal 

díszítve, a csatt maga pedig zeg-zúgos, gránátos rekeszmüvei. Magyarországi, 
közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja Egger Dávid.

7 5 Csatt.
Arany. Vert és öntött munka. Szíj-vége gránátokkal díszes. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja Egger Dávid.

7 6 Függő.
Arany. Öntött és sodronyos munka. Kettős szemcsés sodronyból készí

tett körbe négy szívalakúan meghajtott, gombbal ékített végű sodrony van 
forrasztva; lapos lemez-karikán függ.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 7 Függő.
Arany. Rekeszmü. Két tagból áll. Közepén rhombus, melyből a gránát 

hiányzik, felette három, alatta két gránátgyöngy. Ezen függ egy rekesz
míves korong, három concentrikus aranykörrel.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 8 Függő.
Arany. Két tagból áll, felül gyöngyözött korong, ezen féloldhalakú 

lemez függ, kígyózó filigrán díszszel.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Magy. tört. ötvösmű-kiállítás. 6
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7 9 Függő — 2 drb.
Arany. Öntött és vert munka. A gömbölyű sodronykarikáról egy máso

dik, kisebb karikán félköralakú gránát aranyrekeszben, melyet fölül és egye
nes oldalának két végén egy-egy köralakú rekesz díszít, a gránátba két kör 
van bevésve, mely aranylemezzel van kitöltve. E tagról két függő lóg le, mely
nek közepét levélalakú rekesz képezi; kampós vége pedig valami gyöngy tar
tására szolgált. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

80 Függő.
Arany. Rekeszmunka. Korong, kívülről hat aranygyöngygyel; róla 

levélalakú gránátos függvény csüng. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 
lelhelyröl.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

81 Pityke (?) — töredék.
Arany. Vert munka. Csonka kúpalakú. Három szemcsés sodrony fut 

körül rajta, melyek közt hasonló sodronyból hajtott körök ülnek. Csúcsát 
egykor kö ékítette. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

82 Fibula — töredék.
Ezüst. Öntött munka. Széles fejét félkörü lemez képezi. Dereka három- 

élű félkörü ívet képező rúd. Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihely.
Kiállítja Egger Dávid.

83 Fibula —  töredék.
Ezüst. Hasonló a 82. számúhoz, csakhogy kisebb. Leihely: Bakodi

puszta.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

84 Fibula.
Ezüst. Öntött és vert munka. Fejét félköralakú lemez képezi, mely há

rom, rügyet példázó gombbal s egy gerinczczel díszes. Háromélü, félkörívet 
képező derekát tövénél öt gránátos rekeszszel és sodronynyal díszes arany
lemez környezi. Lába lándsa-csúcs alakú. Leihely: Bakodi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

85 Fibula — töredék.
Ezüst. Öntött és vert munka. Hasonló a 82., 83. számúakhoz. Leihely:

Bakodi puszta.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

86  Fibula.
Arany. Feje felül és közepén gyöngysorral díszített gömb, gerendáján a 

gömbök mellett két gyöngysor közt kígyózó sodrony-dísz; két gyöngysor
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Köti össze a két díszítést. Gerincze félkörü, közepén egy, két szélén dupla 
gyöngysorral díszes. A közökén jobbról, balról, éles emelkedett vonal, a ge- 
rinczet felöl-alól kettős gyöngysor közt lévő arany gyöngyök környezik. 
A lábat gazdag gyöngysor szegélyezi, melyen belül félkörökből alakult 
gyöngysoros díszítmény van. Hossza o'o6 m. Leihely: Osztropataka 
Sáros megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

8 7  Fibula.
Arany. Öntött, áttörött és vert munka. Feje félkör, áttört lombozattal 

köröskörül tizenkét rosettetel; gerincze hatszögű egyenes szögben megtört 
oszlop finom gyöngysorozattal szegélyezve, áttört munkával telve, felül át
tört betűkkel: VTERE FELIX, az oszlop végén két hatszögű lap közt 
hatszögű lapos áttört gomb, legvégén stylisált virág. Lábát hét gyöngy
sorból alakult oszlop egyenes szögben köti össze a gerinczczel, a tű

hiányzik. A gerenda-gömbök egyikének, — mely most hiányzik, — lecsa- 
varása által erősíttetett meg. Súlya 20V2 arany. Hossza o 'io  meter. Lei
helye: Osztropataka, Sáros megye, 1790.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

8 8  és 9 6  Karpereĉ  — 2 drb.
Arany. Vert és vésett munka. Két stylisált sárkányfőben végződik, 

melyeknek szeme, szemöldöke, homloka, hátravetett füle és nyakravalója 
rekeszmüben sötét gránátokat foglal magában, a karpereczek csuklóban 
járnak, csavarral záródnak, a csavar végén magasan foglalt gránát. Leihelye : 
Bakodi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 9  Ruhakapocs.
Arany. Vert munka, drágakövekkel. Tojásdad szép nicolót, lejtős oldal

csiszolással, látunk gömbháromszögben, melyben rekesz-mű van 22 grá
náttal. E körül keskeny keret fut 15 befoglalt domború gránáttal, melyek 
közül 9 hiányzik. Következik még keskenyebb, homorú arany keret. Ezalatt 
meg ferdén lehajtó rekeszmü szegély 4—4 kerek zöld üveg transversal-

6*
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vonallal összekötve, a közökben gránát, felül 3 kis gömb, középen dom
ború kerek gránát, mellette két kisebb zöld üveges foglalvány, melyben az 
üvegnek csak töredéke maradt meg s két tojásdad amethyst. Alól hasonló 
nagyobb dísz, melyből a gránát és 2 zöld üveg hiányzik, az egész lombo- 
zatos arany-diszítéssel környezve. Erről függ le 2 láncz, alól gránát-csep- 
pekkel felső részén kereszt, középső tojásdad amethysttal és 4 gránáttal, 
az amethystről a 3 -ik láncz lóg le szintén gránátcseppel. Súlya 47 arany, 
a háromszög hossza 0*09 m. Az ékszer teljes hossza o-023- Leihely: 
Osztropataka, Sáros megye.

Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

9 0  Fibula — 2 drb.
Ezüst. Öntött és ponczolt munka. Félköralakú feje három gombbal ékes, 

ívet képező dereka háromélü, lába rhombusalakú. Leihely: Bakodi puszta.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 1  Pityke (?) —  6  drb.
Vert munka. Kettő négyszögletes, négy félgömbalakú. Leihely: Bakodi 

puszta.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 2 — 9 4  Gyöngy.
Kettő üvegből, egy borostyánkőből. Leihely: Bakodi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 5  Csati.
Arany. Vert és öntött munka. A szíjvég hat négyszögletes és két félhold

alakú rekeszszel díszes, melyek közül csak kettőben maradt meg a gránát. 
Leihely: Bakodi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 6  Karperec
Lásd a 88. számot.

9 7  Nyaklánc
Arany. Lánczra felfűzött, keresztül fúrt, csiszolt tizennégy gömb nemes 

gránátból, két-két gömb közt felváltva hét aranyba foglalt gránát, félhold és 
hat szív. A láncz végén két tojásdad gránát, magas foglalványnyal, az egyik 
kő hiányzik; másik végén gyöngysorral szegélyzett tojásdad lemez, melyen 
keresztül reá van forrasztva a záró kampó. Leihelye Bakodi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 8  Nyaklánc
Arany. Finom négyszögü arany lánczon elől tizennyolcz kis gyűrű; 

ugyanannyi kis háromszögű gránát, magas arany foglalványban, hegygyei 
lefelé, melyekről a hegyhez forrasztott gyűrűn arany tűk függnek; végok



N épvándorláskori tárgyak. »5

rovátkolt. Három gránát foglalványostul hiányzik. A láncz végén gyöngy
gyei szegélyzett szélesebb karika, melyen gyűrűk vannak. Leihelye Bakodi 
puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

99 Fülbevaló —  21 drb.
Arany. Öntött és vert munka. A karikák gömbölyű sodronyból. A függő 

maga vert, s gombocskákkal díszes lemez. Nyolcz darabon a függőt magát 
négy kisebb s ez alól kinövő nagyobb gömb képezi. Kilencz darabon három 
oldalú gúla, melynek csúcsán négy gömbből alkotott kisebb gúla van. Egyen 
a gúla felett lemez-sort látunk; egy kúpalakú, egy végre csak töredék. Külön
böző hazai lelhelyekről.

100 Fülbevaló — 4 drb.
Arany. Vert munka. Háromoldalú kúp gömbökkel és rekeszekkel 

ékes. A rekeszek egykor gránátokkal voltak díszítve. Különböző hazai lei
helyről.

Kiállítja Egger Dávid.

Arany. Vert munka. Tojásdad; két végen kikanyarodó karima; kö
zepén öt bevert vonallal ékes. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lei
helyről.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

102 Fülbevalópdr és függő.
Arany. Vert munka. A fülbevalók karikája gömbölyű sodrony, melynek 

két végén szemcsés karika ül; ebből négy-négy szemcsés sodrony-gerincz 
indul ki. Fejők gömbalakú, közepén két szemcsés sodrony-övet képez, melyet 
egyenes sodronyokkal összekötött sodronykörök ékítenek. A félgömböket az 
öv felett s alatt szívalakúan meghajtott sodronyok díszítik. A függő közepén 
gula-alakúan csiszolt füsttopázt (?) látunk, melyen keresztül tetszik az arany
alap. Két hosszú oldalát tojásdad rekeszekbe foglalt kék üveggyöngyök díszí
tik. Az egészet szemcsés sodrony szegi be, melyre fölül négy sodronykarika 
van forrasztva. A két belsőhez sodronyból fonott láncz van erősítve, mely 
felül kerek korongról lóg. A korongban egykor kő lehetett; kívül sodrony 
szegélyzi; felül kampó nő ki belőle. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 
lelhelyről.

Kiállítja: a fülbevalókat a Nemzeti Muzeum. 
« , a függőt Egger Dávid

103 Fibula.
Arany. Öntött, vert és vésett munka. Czikádát példáz; szemei gránátból 

készültek. Teste és szárnya bevésett díszszel. Leihely: Sáromberk.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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104 Fibulapar.
Ezüst, arany lemezzel bevonva. Czikáda-formában. Fejét gyöngysor 

szegélyezi; szemei gránátból, magasan foglalvák, gyöngyözettel szegélyezvék. 
Teste toll-alakú, reá forrasztott diszítménynyel. Szárnya reá forrasztott 
gyöngyözettel szegélyezve. Belől bevert pontokkal és négy-négy magasan 
foglalt gyöngyözettel szegélyzett gránáttal diszítve. Magyarországi, köze
lebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

105 Fibula. —  5 drb.
Bronz, ezüstös. Különböző nagyságú, czikáda-alakú ruhakapocs. Magyar- 

országi, közelebbről ismeretlen leihelyekről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

106 Fülbevaló. — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Karikája gömbölyű sodrony, feje tompított 

csúcsú koczka. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja Egger Dávid.

107 Fibula —  2 drb. es csatt.
Arany. Vert munka, — a czikáda-alakú fibulák. Ezüst, öntött munka 

— a csatt. Leihely: a csatt és az egyik fibula Csömör. A másik fibula 
közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

108-109 Kardhüvely-foglalvány — 6 drb.
Ezüst; aranyos. A két kardsaru villaalakú. Az egyiknek végén nielló- 

val ékes gömb hornyozat által hozzá kapcsolt makkal. A gömb felett 
rhombusalakú rekeszmü négy gránáttal, közepén csillagalakú virág fehér 
zománczból. A rhombus felett gránát virág. Az egész aranyozva volt. 
A másik kardhüvelysaru sima egyenetlen ágú villa-alakú, mindegyik ágán 
felől két, közepén egy szöggel. Éhez tartozik egy csatorna-alakú botocska, 
alól gyűrűs szegélylyel; egy hosszabb s egy rövidebb csatorna-alakú 
botocska, felül-alól gyűrűzve, végre egy saru alsó gombja ezüstből, melyen 
felül aranyrekeszbe foglalt gránát lapokat látunk. Leihely: Komárom vidéke.

Kiállítja Egger Dávid.

110 Karika — 2 drb. és csüngő.
Arany. Vert és öntött munka. Leihely: Czéke és az egyik karikáé 

Szeredahely.
Kiállítja a cs. és kir. rég.-tár.

111 Szíjra való kettős pánt.
Arany. Vert munka. Hat sodronyfonással ékes, melyek közt hullámosán 

futó indát látunk; ebből kacsok és fürtök nőnek ki. Leihely: Zelendvor.
Kiállítja a cs. és.kir. rég.-tár.
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112—113 Stfjvég —  2 drb.
Arany. Vert és ponczolt munka. U-alakú. Felső lapja szemcsés sod

ronynyal beszegve; ezen belül bevert pontsor; azután ismét szemcsés 
sodrony, mely magasan kiszökellő rekesz tövéhez van forrasztva. A re
keszből hiányzik a kő. Előtte szeg. Az alsó oldalon 2 -alakú kivert dom- 
borodás, melynek két végén levél van. Leihely: Presztovácz.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

114 Karika.
Arany. Vert munka. Kis lemez van hozzá forrasztva, melynek egyik 

oldalára csuklón járó, gömbölyű sodronyból készített karika van alkal
mazva. Leihely: Presztovácz.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

115 Függő.
Arany. Gömbölyű sodrony. Két oldalt két szemcsés sodrony közt 

gombsor; alul gombsorok által képezett kúp alatt nagyobb gomb. Lei
hely : Presztovácz.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

116 Pánt — töredék.
Arany. Vert munka. Két szemcsés sodrony közt stylizált virágok, 

felette palmette-sor. Leihely: Presztovácz.
Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

117 Sgíjvég.
Arany. Vert munka. Felső és alsó felületén stylizált virágok kiverve, 

oldallapja szemcsés és kettős összesodrott sodronynyal ékes. Leihely: Presz
továcz.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

118  Fülbevaló — 2 drb.
Arany. Megcsonkított köb, a négyszögü lapok rekeszmüvei két 

háromszögre osztva, azokban háromszögű gránátok foglalva, a há
romszögű lapokon mindenütt kerek gránát. A karika vastag rovátkolt
huzalból készült. Súlya összesen 6 arany. Átmérője o'025- Leihelye: 
Ó-Buda, 1836.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

119 Csatt.
Arany. Szíjvége stylizált virágokkal kivert munka. Lelhély: Presztovácz. 

Hossza o'02 m.
Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

120 Pánt — töredék.
Arany. Hozzá tartozik a 110. számhoz. Leihely: Presztovácz.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.
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121 Syijvég.
Ezüst. Öntött munka. U-alakú, alsó végén rügy, felső vége ketté válik a 

szíj befogadása végett s három szeglyukkal van átütve. Leihely: Presztovácz.
Kiállítja a cs. és k. rég.-tár.

122 Fibula es karika.
Ezüst. Részben aranyozva. A karika öntött, a korongalakú fibula vert 

munka. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a karikát a Nemzeti Muzeum. 

« a fibulát Egger Dávid.

Arany. Vert munka. Kerek, nincs diszítve; úgy látszik valami edény 
feneke. Leihely: Presztovácz.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

124 Függő.
Arany. Vert munka. Gömb. Felül gömbölyű sodrony fület képez, 

melynek tövét szemcsés sodrony veszi körül.
Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

125 Függő.
Arany. Vert munka. Hasonló a 124. számúhoz, csakhogy a gömböt 

felül-alul négy-négy szemcsés sodrony diszíti, melyeknek végén három
három gomb ül.

Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

126 Fibula (?)
Ezüst. Öntött munka. Egyik végén gránátszemü madárfej, másik vé

gén átlátszó üvegszemü kutyafej. Testét S formákból összeállított sorok 
diszítik.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

127 Függő.
Arany. Karikája gömbölyű sodrony. Feje csonkított csúcsú koczka,

melyben egykor gránátok voltak. Leihely : Kis-Selyk.
Kiállítja a cs. és kir. régiségtár.

128 Fibula. — 16 drb. és 4 töredék.
Ezüst; részben aranyozva. Öntött. Vert és ponczolt munka. Fejők 

félkör-alakú; melyből gombok vagy madárfejek nőnek ki. Derekuk körívet 
képez. Lábuk rhombus-alaku, egy esetben háromszögletes. A láb végét 
állat- vagy ember-fej képezi. Különböző hazai lelhelyekről. Kilencz darab 
Bökény-Mindszentről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.'

129 Fibula.
Bronz. Öntött munka. Feje háromszögletes, csúcsán gomb; 4 homorú
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háromszöggel van díszítve; végén gomb. Hazai, közelebröl ismeretlen 
lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

130 Fibula — 3  drb. és csati.
Ezüst; aranyos. Öntött és ponczolt munka. A fibulák hasonlók a 

128. számúakhoz, csakhogy rekeszekbe foglalt gránátokkal ékesek. Külön 
féle hazai lelhelyekröl.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

131 Csatt —  7 drb. és 2 töredék.
Ezüst. Öntött és vert munka. A töredékek gránátokkal és zöld üveg

gel ékesek. Különböző hazai lelhelyekröl.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

132 Dísztárgy — 2 töredék.
Bronz. Öntött munka. A közelebbről meg nem határozható alakú felső 

részről négy-szögletes függő lóg, melynek felső fölületét ezüst rekeszmü 
díszíti. Ebben gránátokat, zöld és kék üveget látunk. Lengyelországi, kö
zelebröl ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

133 Csatt.
Bronz. Öntött és vésett munka. A lapos szíj vég két mezőre van osztva, 

mindegyikben kutyát látunk. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lel
helyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

134 Gomb — 4 drb.
Arany. Vert munka. Talán csak egy bronz magnak borítéka, napra

forgó-alakban. Lelheiye: bökény-mindszenti gátvonal.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

135 Fülbevaló.
Arany. A gyűrű tompított csúcsú koczka, rekeszmunka, a gránátok 

hiányzanak. Leihely: bökény-mindszenti gátvonal.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

136 Csatt.
Arany. Vert és ponczolt munka. A szíjvég felső oldalát gombsor keresz

teli, középső részét áttört lemez fedi, mely alól most a gránátok hiányzanak. 
Alsó oldalát szemcsés sodrony szegi be s három, kettős sodronyból készített 
fül áll ki belőle. A fejet a szíjvéggel három domborodású lemez köti össze. 
A nyelv egy darabból készült a fejjel, úgy hogy gyakorlati használatra nem 
való. Három gránát díszítette egykor a fejet. Magyarországi, közelebbről 
ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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137 Csalt.
Arany. Öntött és vert munka. A nyelv állatfejben végződik. Római 

munka. Leihely: Ó-Buda.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

138 Csati — 2 drb.
Arany. Öntött munka. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

139 Fülönfüggő.
Ezüst. Karikája gömbölyű sodrony. Feje sodronyzással ékes gömb. Ma

gyarországi, közelebbről ismeretlen leihelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

140 Fülönfüggő — 2 drb.
Arany. Vert munka. A karika gömbölyű sodrony, mely egyik végén 

lemezzé lapulva S-formára van meghajlítva. Magyarországi, közelebbről isme
retlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

141 Csatt — ;  drb.
Arany. Öntött és vert munka. A szíjvégek hosszúkásak, egyiken hiány

zik a szíjvég. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

142 Csatt feje.
Arany. Vert munka; hasonló a 136. számú csatt fejéhez. Magyarországi, 

közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

143 Karika — 3 drb.
Ezüst. Leihelyök: Temes megye és Szombathely vidéke.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

144 Sfjvég.
Bronz, ezüsttel bevonva, aranyozás nyomaival; öntött munka. Magyar- 

országi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

145 Fülbevaló.
Ezüst, karikája gömbölyű sodrony, feje tompított csúcsú koczka, mely

nek minden lapjára kereszt van pontokkal beverve. Magyarországi, közelebb
ről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

146 Fülbevaló — 2 drb.
Ezüst. Gombokkal diszítve, s gombokkal és sodronynyal díszes fejjel. 

Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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1 4 7  Karika.
Ezüst. Vert munka, nyitott végekkel. Magyarországi, közelebbről isme

retlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 8  Fülbevaló — 8  drb.
Arany. Öntött és vert munka; gombokkal diszítvék. Különböző hazai 

lelhelyekről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 9  Töredék.
Arany vert munka. 0 -alakú rekesz, mely közepén ketté van választva, 

melyet két oldalt vonalasán vésett aranylemezek töltenek ki. Magyarországi, 
közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

1 5 0  Függő.
Arany. Vert munka; lapos lemezkarikával, félholdalakú lemez függ; 

egyik oldala gombos háttal, a másik oldala domborodással ékes. Lei
helye: Zilah.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

151 Függő.
Arany. Vert munka. Rhombus-alakú, arhombusban kereszt van lemezek

ből képezve, szélein apró körök vannak kövek befoglalására, melyek azonban, 
egyet kivéve kihullottak. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 5 2  Fülbevaló.
Arany. Öntött és vert munka. Az arany-sodronyból készült karika aljá

hoz apró gömböcskék forrasztvák, melyek egy nagyobb gömbbe végződnek. 
Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 5 3  Fibula.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Félkörívü derekán két sodronyokkal befog

lalt és sodronykörökkel ékes aranylemez van erősítve. Magyarországi, köze
lebbről ismeretlen lelhelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 5 4  Fülbevaló.
Arany. Felső része gömbölyű sodrony, alsó része négy gömbből alkotott

gúla. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 5 5  Fülbevaló.
Arany. Felső része az arany-sodronyra forrasztott kerek lapból áll, mely-
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nek alsó kis kapcsába négy félgömbből képezett csüngő lemezke van akasztva. 
Magyarországi, közelebbről ismeretlen leihelyről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

156 Karika — 2 drb.
Arany és ezüst. Öntött munka. Külső oldalaik szögletesek. A két arany 

gyűrű leihelye Osztropataka.
Kiállítja a két aranyat a Nemzeti Muzeum. 

« az ezüstöt az Erdélyi Muzeum.

157 Fibula.
Arany. Öntött munka, dereka és lába sodronynyal és gombocskákkal 

ékes. Leihely: Osztropataka.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

r

158 Erem.
Herennia Etruscilla arany érme. Leihely : Osztropataka.

159 Nyakperec{.
Arany, gömbölyű sodrony, két vége reá csavart sodronynyal ékes, az 

egyik karikába, a másik kapocsba végződik. Leihely : Osztropataka.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

160 Karperec
Arany. Öntött munka, gömbölyű nyilt sodrony, vége felé vastagodik. 

Leihely: Osztropataka.

161 Leme% ~~ 4 ^rb.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ezüst. Ponczolt munka, stylizált virágokkal és csavart vonalokkal kere
telve, középett ponczczal vert női mellképek, emberfejü kutyák és gólyák, 
melyeknek testét bakchikus álarcz képezi. Leihely: Osztropataka.

TIZENHARMADIK SZEKRÉNY.

Avarkori tárgyak.
t

1 Erem.
Arany. Vert munka. I. Justinianus érme.

2 L e m e z  ~  8
Arany. Vert és ponczolt munka, domborműves díszítéssel, melyben 

gyöngyös vonalakkal határolt kettős mezőn lomb és virágdísz között orosz
lánnal viaskodó férfi ismétlődik.
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3 Stfjvég — 2 drb.
Arany. Vert munka. Két végén és félköralakba kimagasodó középrészén 

egy-egy zöld üveggombocska van sodronyba foglalva. Széleit ráforrasztott 
szemcsés aranysodrony futja körül. Az egyiknek lapján két zenélő alak, a má
sikon Pan van domborműben kiverve. A baloldali üveggyöngy alatt görög 
fölirat van kiverve: (X)AP1C AlüN----

4 FíiggŐ — 3 drb.
Arany. Vert munka. Vékony rovátkosan diszített lemezből, felül füllel 

ellátva. A kövek mindannyiból hiányzanak.

5 Lemel —  2 töredék.
Arany. Vert és ponczolt munka. Vonal- és gyöngysor-díszszel szegélye

zett mezőben domborműben alakok vannak kiverve. Felül a gyöngysor-sze
gély alatt e görög felirat van kiverve : XAPIC . . .  T.

6 Leme{ —  j  töredék.
Arany. Vert és ponczolt munka. Ugyanolyan diszítésüek mint a 2-ik 

számúak.

7 L ém éi —  13 töredék.
Arany. Vert munka. Vékony sima lemezek.

8  Sgtjvég — 8  drb.
Arany. Vert és ponczolt munka. Két vékony lemezből összeforrasztva. 

Alsó kúpja sima, felső lapján gyöngyözött keretben domborműves virágdísz 
van kivésve.

9 Sgfjvég — 3  drb.
Arany. Vert, ponczolt munka. Félkörös végekkel; gyöngyözött keret

ben a 8. számúakéhoz hasonló lombdísz kivésve.

10 Sgijvég.
Arany. Vert, ponczolt munka. Két vékony lemezből összeíorrasztva. 

Alsó része sima. Felső lapján gyöngyözött keretben egy körbe zárt rosette 
által két részre osztott virágdísz van domborműben kiverve.

93

1 1 Karika — 3  darabra törve.
Arany. Vert munka. Vékony sima lemezből.



94 T izenharm adik szekrény,

12 Süvegek — I drb.
Arany. Vert, ponczolt munka. Vékony lemezből gyöngyözött keretben 

virágdíszszel kiverve, mint az elöbbeniek. Az egyik félholdalakú. A legna- 
gyobbikon, melynek hossza 3 cm., jobbról karika lóg.

13 Lemezek — 7  töredék.
Arany. Vert munka. Vékony lemezből készült abroncsok, valamely tárgy 

befoglalására.

14 Függd.
Arany. Vert füllel ellátott keretbe foglalt domború tojásdadalakú 

kristálylap.

15 Sq'jveg.
Ezüst. Öntött munka. A keresztalakú lap közepén gomb domborodik. 

Túlsó oldalán a szögek között a szíj maradványai még meg vannak.

16 Sgíjvég — 6 drb és 1 töredék.
Ezüst. Vert munka. Keresztalakú. Három fölső ágát és közepét félgömb

kor képezik. Alsó ága ferdény, alul gombsor, s róla lelógó rojt.

1 7 Gomb — 18 drb.
Ezüst. Vert munka. Félgömbalakú.
A% i — /7. számit tárgyak együtt találtattak Kun-Ágotán.

1 8  és 2 5  Kengyelvas — j  drb.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Szt.-Endre.

19 Tölcséralaku töredék.
Ezüst. Vert munka. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

20 Leme{ — töredék.
Ezüst. Vert munka. Köralakú. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 

lelhelyről.

21 Perec
Ezüst. Öntött és vésett munka. Nyilt, gömbölyű, a végek felé vékonyodó

rúd. Hat helyütt vésett vonalakkal ékítve. Magyarországi, közelebbről isme
retlen lelhelyről.
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22 Fülönfüggő.
Arany. Vert munka. Keskeny lemez, melyre négy gombból alkotott gúla 

van forrasztva s három sávosan vert vékony lemez van reá csavarva. Leihely: 
Kis-Körös.

2 3  Perec
Ezüst. Öntött munka. Nyilt, kétélű végei felé keskenyedö rúd. Közepén 

három, végein egy-egy bevert körrel diszítve. Magyarországi, közelebbről 
ismeretlen lelhelyről.

2 4  S fjvég  (?) és dísztárgy.
Arany. Vert munka. A szíjvég alul domborodással beszegve; felső lap

jain bevésett diszítésü. A dísztárgy eredetileg kerek lemez sodronynyal 
diszítve. Közepén magas lemez egy most hiányzó kő foglalványát képezi. 
Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

2 5  Kengyelvas.
Lásd a i8. számnál.

2 6  Gyöngyök.
Üveg. Többszínű, át nem látszó alapba áttetsző gyöngyöcskék berakvák. 

Leihely: Szent-Endre.

27 Függő.
Ezüst. Vert és vésett munka. Két tölcsér hegyénél összeérve félhold

alakot képez. Leihely: Szent-Endre.

2 8  Függő — 2 drb.
Ezüst. Vert és vésett munka. Hasonlóak a 27. számhoz, csakhogy a töl

csérek szája összeér. Leihely : Szent-Endre.

2 9  Fülönfüggő — 2 drb.
Arany. Vert munka. Háromszögletes alapú kúp. Fölül szélről kettős ka

rikából képezett talpazatokon hat gömb áll, középütt négyszögletes kiálló 
lemez, melyhez a most hiányzó karika volt erősítve. A kúp éleit gömbsorok 
diszítik, oldalait lemezekből készített köralakú rekeszek, melyekből a gránátok 
hiányzanak. Csúcsán három kisebb, szemcsés sodronynyal szegélyzett göm- 
böcskéken egy nagyobb gömb. Leihely: Szent-Endre.

3 0  Fülönfüggő — 2 drb.
Arany. Gömbölyű sodrony. Egy helyütt szemcsés filigránnál diszítve.
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31 Érem.
Arany. Vert munka. Justinus császár mellképével. Leihely: Szent-Endre.

3 2  Erem.
Arany. Vert munka. I. Phokas császár mellképével. Leihely: Szent-Endre.

3 3  Lándsa.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Szent-Endre.

3 4 — 3 5  Fülönfüggő — 4 drb.
Arany. Vert munka. Karikája gömbölyű sodrony, melyre négy, szemcsés 

sodronynyal beszegett kisebb s egy nagyobb gomb forrasztvák. Lelbely : 
Szent-Endre.

E tárgyakat a Nemzeti Muzeum állítja ki.

TIZEN NEGYEDIK A  SZEKRÉNY.

Osm agya r tárgya k.

1 Pity ke — 4 drb.
Ezüst. Öntött és ponczolt munka. Köralakú; homorú közepe aranyozva. 

Alól két szeg áll ki belőle. Lelbely Bene puszta.

2 Pity ke — iy drb.
Ezüst. Öntött és ponczolt munka. Szívalakú. Alól három szeg áll ki 

belőle. Leihely : Bene puszta.

3  Pityke — io drb.
Ezüst. Öntött és ponczolt. Sziromalakú. A szirom belső ponczolt része 

aranyos. Alól négy fülecske áll ki belőle. Leihely Bene puszta.

4  Sgíjvég.
Ezüst. Öntött és niellirozott munka. Egyik oldalán domború szárnyas 

négylábú állat, mögötte virág, niellós részletekkel, túlsó oldalán lombdiszítés. 
Végén négy szeglyuk. Leihely: Bene puszta.

5 Pityke — io drb.
Ezüst. Öntött és ponczolt munka. Virágalakú. Homorúan ponczolt, 

szirmai aranyosak. Alól négy fülecske. Lelhcly: Bene puszta.
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6 Pl tyke — 3 8  drb.
Ezüst. Öntött munka. Hatoldalú. Négy kettős körrel és gömb három

szöggel díszítve. Alól három szeg áll ki belőle. Leihely: Bene puszta.

7  Erem — 7 drb.
Ezüst. Vert munka. Berengár (915—923) olasz király denárai. Leihely : 

Bene puszta.
t

8 Erem.
Ezüst. Vert munka. Athelstan angol király dénárja. Leihely: Gödöllő.

9 Pity ke — töredék.
Ezüst. Ponczolt munka. Hat tojásdad sugárral ékes. Leihely: Gödöllő.

10 Korong — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Áttört díszítésű. Leihely: Gödöllő.

11 Függd.
Ezüst. Ponczolt munka. Kis fülön levélalakú lemez, melybe aranyos 

félhold és kör van bele nyomva. Leihely: Gödöllő.

12 Függő— 2 drb.
Ezüst. Ponczolt munka. Rövid fülön levélalakú lemez, melybe hasonló 

alak van bele nyomva; ez aranyos. Leihely: Gödöllő.

13  Függő.
Ezüst. Öntött és vésett munka. Kis karikán fél tojás-alakú függő. 

Leihely: Gödöllő.

14 Pity ke — 4 drb.
Ezüst; részben aranyos. Öntött munka. Szélét körök díszítik, köze

pén félgömbalakú domborodás. Leihely: Pörös.

15 Dísztárgy.
Ezüst. Öntött és ponczolt munka. Rhombus-alakú; homorúan pon

czolt körökkel és levelekkel van díszítve, közepén félgömbalakú dom
borodás sarkaiban szeglyukak. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lei- 
helyről.

Magy. tö rt. ötvösm ü-kiállitás. 7
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16 Pi tyke.
Ezüst. Öntött munka. A levél homorú, díszítései aranyosak. Alól há

rom szeg áll ki belőle. Hazai, közelebbről ismeretlen leihelyről.

17— 18 Kapocs fele  — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Kerek. Közepén domború virág, körülötte négy, 

szintén domború levél, aranyos alapon. Szélén a kampó befogadására szol
gáló karikát látunk. Alól négy szeg. Hazai, közelebbről ismeretlen leihelyről.

19 Kapocs fele.
Bronz. Öntött munka. Hasonló a 17— 18. számúakhoz. Hazai, köze

lebbről ismeretlen lelhelyről.

20 Pity ke.
Ezüst. Öntött munka. Levél-alakú; díszítését homorú vonalak képe

zik. Alól három szeg. Leihely: Anárcs.

21 Sfjvég.
Ezüst. Öntött és vésett munka. Hazai, közelebbről ismeretlen lelhelyről.

22 Pityke.
Ezüst. Öntött munka. Hasonló a 19. számú kapocshoz. Leihely: 

Koronczó.

23 Csati
Ezüst. Öntött munka. Leihely: Koronczó.

24 Sfjvég.
Ezüst. Öntött munka. Domború diszítéssel. Leihely: Koronczó.

25 Léméi — töredék.
Ezüst. Vert és vésett munka. Aranyos alapon négy szirmú virág, szé

lén szeglyukak. Leihely: Anárcs.

26 Püyke — 22 drb.
Ezüst. Öntött munka. Alól három szeg. Leihely: Anárcs.

27 Pityke — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Szívalakú. Közepébe ugyanazon alak van be

verve. Leihely: Anárcs.
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28  P i tyke — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Részben aranyozva. Alól négy szeg. Leihely: 

Anárcs.

29  Függő.
Ezüst. Öntött munka. Részben aranyozva, két tagból áll. A felső 

kerek, róla kis fülön levélalakú függő lóg. Leihely : Anárcs.

30 Pityke — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Hasonló a 28. számúakhoz. Leihely: Anárcs.

3 1 S w üC'g  —  2
Ezüst. Öntött munka, domború díszítéssel, aranyozott alapon. Alól 

öt szeg. Leihely: Anárcs.

32  Sgjjvég-
Ezüst. Öntött munka. Domború, aranyos virágdíszszel. Alól öt szeg. 

Leihely: Anárcs.

33  Pityke — 7 drb.
Bronz. Öntött munka. Hasonlók a 22-dik számúhoz. Leihelye: 

Anárcs.
E tárgyakat a Nemzeti Muzeum állítja ki.

TIZENNEGYEDIK B SZEKRÉNY.

1 Pityke — í j  drb.
Ezüst. Öntött munka. Leihely: Nagy-Teremia.

2 Pityke — 13 drb.
Ezüst. Öntött munka. Rhombus-alakú, domború diszítéssel. Alól négy 

szeg. Leihely: Nagy-Teremia.

3 Pityke — 10 drb.
Ezüst. Öntött munka. Hasonlóak a 2. számúakhoz, csakhogy sarkaik

ban lyukacskák vannak szegek helyett és négy körrel áttörvék. Leihely : 
Nagy-Teremia.

7’
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4  Pity he — i i  drb.
Arany. Vert és ponczolt munka. Parittyakő-alakúak. Gombsorokból 

alkotott kereszttel diszítvék. Szélükön lyukacskák. Leihely: Nagy-Teremia.

5  Dísztárgy.
Ezüst; aranyozás nyomaival. Öntött munka. Háromszögletes. Felső 

oldala sodronyokkal és rekeszekkel ékes, melyekben átlátszó és zöld üveg 
van. Hátsó lapján négy sodrony virág. Leihely: Nagy-Teremia.

6 Pity ke — 88 drb.
Ezüst. Öntött munka. Kerek. Középütt homorú kör. Leihely: Nagy- 

Teremia.

7—9 Leme^-töredék — 7 drb.
Ezüst. Vert munka. Aranyozás nyomaival. Leihely: Nagy-Teremia.

10 Pánt-töredékek — 5  drb.
Ezüst. Vert munka. Simák. Leihely: Nagy-Teremia.

11 Korhadt f a  — 2 drb.
A fában két nagyfejü bronz szeg. Leihely: Nagy-Teremia.

12 Pityke.
Bronz. Öntött munka. Négy levél, középütt áttörve. Alól négy szeg. 

Leihely: Nagy-Teremia.

13 — 2 drb.
Ezüst. Vert munka. Aranyozás nyomaival. Rhombus-alakú. Leihely: 

Nagy-Teremia.

14 Nyakperec{.
Ezüst. Vert munka. Keskeny lapos nyilt végű karika. Leihely: Nagy- 

Teremia.

15 Vás{onrongy.
Leihely: Nagy-Teremia.

16—17 Gomb — kétféle.
Ezüst. Vert munka. Kis fülön, sodronynyal ékes gömb. Leihely : 

Nagy-Teremia.

"  MAGYAR  
T U D O M Á N Y ®  AKADÉMIA  

KÖNYVTÁRA
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18 Gomb.
Ezüst. Vert munka. Leihely: Nagy-Teremia.

19 Függő.
Ezüst. Vert munka. Levélalakú. Közepén hasonló homorú alak ara

nyozva. Felül két nagyfejéi szeg. Magyarországi, közelebbről ismeretlen 
lelhelyröl.

2 0 —22  Pityke.
Bronz. Öntött munka. Kerek. Középen domború háromszirmú virág. 

Alól három szeg. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

23 Pityke — 3 drb.
Ezüst. Öntött munka. Részben aranyozva. Alól három szeg. Lei

hely : Pörös.

2 4  Pityke.
Ezüst. Öntött munka. Részben aranyozva. Alól három szeg. Magyar- 

országi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

2 5  Csatt résje.
Ezüst. Öntött munka. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lel

helyröl.

2 6  Csatt.
Ezüst. Öntött munka. Részben aranyozva. Magyarországi, közelebb

ről ismeretlen lelhelyröl.
Mind e tárgyakat kiállítja a Nemzeti Muzeum.

27 Dísztárgy — 21 drb.
Arany. Vert munka, domború diszítésekkel. Tizenegy darab rhombus- 

alakú, tíz kerek. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

28  Függő — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Részben aranyozva. Két tagból áll. A felső 

kerek, róla kis fülön levél-alakú függő lóg. Magyarországi, közelebbről 
ismeretlen lelhelyröl.

2 9  Gyöngy.
Átfúrt csiga. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

SAÍOAf
' 'M á j ú  ® r« A
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30  Pl tyke — 6 drb.
Ezüst. Öntött munka. Részben aranyozva. Alól két szeg. Magyar- 

országi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.

3 1 —32  S ieg  — i  egész és 2 töredék.
Ezüst. Öntött munka. Kerek feje át van lyukasztva, három szeg áll 

ki belőle; rajta még korhadt fa van. Magyarországi, közelebbről ismeret
len lelhelyröl.

Kék üveg. Magyarországi, közelebbről ismeretlen lelhelyröl.
A 28—33. számokat kiállítja a Nemzeti Muzeum.

T IZ E N Ö T Ö D IK  SZEKRÉNY.

Ős magyar tárgyak.

1
Ezüst. Vert munka. Levél-alakú; közepén ugyanolyan alakú aranyozott 

mélyedés. Fölül, a szél mellett domború diszítés, melynek a hátlapon három 
szeg felel meg. Leihely: Pilin.

2 Pltyke — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Aranyozott alapon négyszínű virág domborodik. 

Fölül kis fül, hátul négy szeg. Leihely: Pilin.

3 Pity ke — 40 drb.
Ezüst. Öntött munka. Hasonlóak a 2. számúakhoz, csakhogy kisebbek s

nincs rajtok fül. Leihely : Pilin.

4  és 8 Gyöngy — 3  drb.
Üveg. Fekete alapon fehér és vörös díszítéssel. Leihely: Pilin.

5 Gombféle.
Ezüst. Vert(?) munka. Félgömbalakú, tojásdad domborodásokkal diszítve.

Leihely: Pilin.
t

6—7 Erem — 2 drb.
Ezüst. Vert munka. Ludovicus Pius (814—840) érmei. '
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8 Gyöngy.
Lásd a 4-ik számnál.

9  Ŝ eg.
Bronz. Öntött munka. Hegye szét van lapítva. Leihely: Pilin.

10 Függő — 2 drb.
Arany. Vert munka. Makk-alakú. Nyolcz vésett csík közt nyolcz czikk 

domborodik. Sima hegyét sodrony szegi be. Leihely: Pilin.

11 Dísztárgy.
Bronz. Öntött munka. Halhólyagalakú. Szélén zsinórt példázó domboro- 

dás. Közepén három szeglyuk. Leihely: Pilin.

12 Pity ke — 20 drb.
Ezüst. Öntött munka. Aranyos alapon domború diszítés. Tíz darab to- 

jásdad s alul négy szeg van, tíz pedig hatszögletes, alul három szeggel. Lei
hely : Pilin.

13 Pity ke — <9 drb.
Bronz. Öntött munka. Kerek. Alul három szeg. Leihely: Pilin.

1 4  S{íjvég — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka. Aranyos alapon virág és négy levél domborodik. 

Alul négy szeg. Leihely : Pilin.

15  Sgíjvég — 4 drb.
Ezüst. Öntött munka. Aranyos alapon négy szirmú virág domborodik. 

Alul négy szeg. Leihely : Pilin.

16 S^íjvég.
Ezüst. Öntött munka. Aranyos alapon stylizált liliom-alakok domborod

nak. Alul öt szeg. Leihely: Pilin.

1 7  Sgijvég — 2 drb.
Bronz. Öntött munka. Négy szirmú domború virággal ékes. Alúl négy 

szeg. Leihely: Pilin.

18 Gyöngysor.
Üveg. Különböző színű gyöngyök. Leihely: Pilin.
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19 Csalt.
Bronz. Öntött munka. Nyelve vasból készült. Leihely: Pilin.

20 Leniem — 15 drb.
Csontból, kardok vagy kések hüvelyeiről. Leihely: Pilin.

21 Kengyel — 4 drb.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Pilin.

22 Nyílhegy — 8 drb.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Pilin.

2 3  Függő.
Vas. Foglalásban kövesült halfog. Leihely: Pilin.

2 4  Zabla.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Pilin.

2 5  Kés.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely : Pilin.

2 6  Töredék.
Vasból. Kovácsolt munka. Leihely: Pilin.

2 7  Kampó.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Pilin.

28 Töredék — 3  drb.
Ezüst. Vert munka. Leihely: Pilin.

2 9  Kés — 3  drb.
, Vas. Kovácsolt munka. Leihely : Pilin.

3 0  Tű.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely : Pilin.

f

31  Erem — 10 drb.
Ezüst. Vert munka. Kopasz Károly, II. Lajos, Együgyű Károly császárok, 

Berengár király és Sergius pápa érmei (840-—924). Leihely: Vereb.
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32 Pityke — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka, homorú díszítéssel. Alól három szeg. Lei

hely : Vereb.

33 Pityke — 8 drb.
Ezüst. Öntött munka, homorú díszítéssel. Alól két szeg. Leihely: Vereb.

3 4  Pityke — / 7  drb.
Ezüst. Öntött munka, homorú díszítéssel. Leihely: Vereb.

3 5  Csati.
Ezüst. Öntött munka, homorú díszítéssel. Leihely: Vereb.

3 6  Syfjvég.
Bronz. Öntött munka; homorú díszítéssel. Alól négy szeg. Lei

hely: Vereb.

3 7  Pityke — 2 drb.
Ezüst. Öntött munka, homorú díszítéssel. Alól két szeg. Leihely: Vereb.

3 8  Karika.
Ezüst. Gömbölyű sodrony; lapított. Leihely: Vereb.

3 9  Syíjvég.
Bronz Öntött munka, aranyozás nyomaival. Három szirmú virág dom

borodik rajta. Végén kis fülön karika lóg. Alól három szeg. Leihely : Vereb.

4 0  Karika.
Ezüst. Gömbölyű. Sodrony. Nyitott. Leihely: Vereb.

41 Karika.
Ezüst, vékony lemezből, nyitott. Leihely: Vereb.

42 Kengyel — 2 drb.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Vereb.

4 3  Nyílhegy — 4 égési és 3 töredék.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely : Vereb.

Zabla.
Zabla. Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Vereb.

4 4
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4 5  Csati.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Verek.

4 6  Karika.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Verek.

4 7  Töredék.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Vereb.

Mind e tárgyakat kiállítja a Nemzeti Muzeum.

TIZENHATODIK SZEKRÉNY.

1

9

Ős ma gyár tárgyak.o_- o J

Kengyel.
Vas. Ko-vácsolt munka. Leihely: Tinód.

Zabla.
Vas. Kovácsolt munka; ezüst szegekkel kirakva. Leihely: Tinód.

3 Kard.
Vas, markolatján domború díszítést látunk, mely ezüsttel van kirakva, 

helyenkint aranyozott. Leihely: Turócz-Szt.-Márton.

4  Töredék — 3  drb.
Vas, helyenkint ezüstlemezzel bevonva és bronzszegekkel kirakva. Lei

hely: Turócz-Szt-Márton.

5  Erem.
Ezüst. Vert munka. Nasr-ben Ahmed Kalifáé 911-ből. Leihely: Galgócz.

6  F ü g g ő — 2 drb.
Ezüst. Vert munka domború tojásalakú díszítéssel, gömbölyű sodrony-

karikája arany. Leihely: Galgócz.

7 Nyakperec£
Ezüst, öt gömbölyű sodronyból fonva, melyek mind a két végén 

rhombusalakú lemezzé egyesülnek. Leihely: Galgócz.

8 Lerne
Ezüst. Vert és vésett munka, aranyozott alapon szíjfonás közt stilizált 

virágok. Leihely: Galgócz.
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9 Kés.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Neszmély.

1 0 — 11 Zabla — 2 drb.
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Neszmély.

12 Kengyel — 2 drb.
Vas. Kovácsolt munka. Lelhel}T: Neszmély.

13  Csonttöredék — 3  drb.
Emberi koponya részei. Leihely : Neszmély.

14 Gyöngy.
Gyöngyházból átfúrva. Leihely: Neszmély.

15 Karika.
Ezüst. Vert munka, lapos lemezből, nyitott. Leihely: Neszmély.

16 Pityke.
Bronz. Öntött munka, domború díszítéssel. Levélalakú, alól két szeg. 

Leihely: Neszmély.

17 Pityke.
Ezüst. Öntött munka, domború díszítéssel, szívalakú. Alól három 

szeggel.
r

18 Erem — 2 drb.
Ezüst. Vert munka. Leihely: Neszmély.

19 Karperec
Ezüst. Vert munka, lapos lemezből. Leihely : Egyek.

20 Karperec£
Ezüst. Hasonló a 19. számúhoz, csakhogy végére domború aranyo

zott diszítés van két szeggel odaerősítve, mindegyikben kék üveggyöngy. 
Leihely: Egyek.

21 Karperec£
Bronz. Gömbölyű sodrony, kigyófejekben végződik. Magyarországi, kö

zelebbről ismeretlen lelhelyről.
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22 Karperec£
Ezüst. Öntött munka. Lapos lemez, ponczolt körökkel díszítve; a 

zárt egy kis fülön függő lemez alkotja. Magyarországi, közelebbről isme
retlen lelhelyről.

2 3  Karperec
Ezüst. Öntött munka, hasonló a 19. számúhoz. Magyarországi, köze

lebbről ismeretlen leihelyről.

2 4  Lerne^.
Ezüst. Vert, ponczolt és vésett munka, aranyozott alapon vésett nö- 

vénydiszítés, egyenes, szélén stilizált liliom-sor; alól szegek vannak és 
barna nemeznek maradványai. Leihely: Szoly va.

2 5  Kard.
Vert, kovácsolt munka, pengéje egyélű. Leihely: Szoly va.

2 6  Kengyel
Vas. Kovácsolt munka. Leihely: Szolyva.

27—39 Töredékek — 3 3  drb.
Vas. Kovácsolt munka. Nyílhegy, kard és zabla töredékei. Leihely: 

Szolyva.

4 0  Függő.
Ezüst. Öntött munka; lapos tojásdad alakú, hét domborodással ékes. 

Leihely: Szolyva.

41 Karperec
Ezüst. Öntött munka, hasonló a 19. számúhoz. Leihely: Szolyva.

Mind e tárgyakat kiállítja a Nemzeti Muzeum.



MÁSODIK TEKÉM:

Egyházi szerek és sláv tárgyak.

ELSŐ SZEKR'ÉNY.

A  X I I I - ik  S7vá7vadnál régibb tárgyak.

1 Ő-K. Kereset.
Arany. Vert munka. A keiesztet öt kerek kettős lemez képezi. Ezek 

kettős keretbe foglalvák: a belső négyszögletes eső, a külső szemcsés sod
rony. A lemezeket vert dombormüvek ékesítik. A középsőn trónon ülő sza- 
kálatlan férfit — Krisztust? — látunk; a két oldalsón, gyöngykörben, tengeri 
szörnyön ülő, a felsőn s alsón, szintén gyöngykörben, tánczoló, amorettet. 
A kereszt hátsó oldalán a kerek lemezek áttörvék s egykor nyilván üveg 
vagy gránátlapokkal voltak díszítve; most csak a lapok megerősítésére szol
gáló fehér ragasztók nyomai látszanak itt. A kereszt ágai közt csepp-alakú 
lemez-rekeszeket látunk; fölül bárom karika csuklót képez, mely a keresz
tet kettős, hatoldalu áttört gúlával köti össze. Magyarországi, közelebbről 
ismeretlen lelhelyről. 4—6-ik század.

Kiállítja Egger Dávid.

2 Ő-K. Scindpald kelyhe.
Réz, aranyozás nyomaival Öntött, vert és vésett munka. Csonka-kúp- 

alakú talpát egymásba font szíjjakat példázó vésés díszíti. Közvetlen belőle 
domborodik ki a lencsealakú nodus, melyre e felírás:

van bevésve. A nodust a cuppátol gyöngysor választja el. 
A cuppa szélét a talpon levőhöz hasonló vésett szíjfonadék 

diszíti. A nodus ólomgolyóval van béllelve. Magassága 012. Cuppa átmé
rője 0*09. Leihely Ikvatorok. 7—8-ik század.

Kiállítja Paur Iván.

Magv. tö rt. ötvösm ű-kiállítás. II. I
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3  Rm. Feszület.
Réz, aranyozva. Öntött és vésett mü. A kereszt karjai lapított gombok

ban végződnek, Krisztus lábai egymás mellé helyezvék. Fején négy ágú nyilt 
koronát visel; derekán pedig lágy éktakar ót. n  — 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Rm. Kereset.
Réz, aranyozva. Öntött és vésett mü. Rügyes ágat ábrázol. Végei 

ferdék. Magassága 0*262 cm. 11 — 12. század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Rm. Keres# tör ed eke.
Réz, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Rajta angyal van bevésve, 

fölötte ITATflÖVS; alul + A 6 , hátul pedig e fölirás IfiG M412MI0  
MVS-R0 X -IV I DGORVffl. Magassága 0'04, szél. 0'032 12-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

6  Rm. Feszület.
Réz. Aranyozott Öntött, vert és vésett mü. Egykor tokos gombon 

állott, melynek csak felső része van meg; a lapos kereszt végein elől szij- 
fonadék és lomb-ékesség van bevésve; hátul síma. Krisztus lábai egymás 
mellé helyezvék. Feje födetlen ; derekán lágyéktakaró. Magassága 0*248 m.
I I —-12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Rm. Feszület.
Réz. Öntött, vert és vésett mü. A keresztkarok kisebb keresztekben 

végződnek; Krisztus lábai egymás mellé helyezvék. Lágyék-takarót visel. 
Fején sima abroncs. A kereszt első lapján lombdiszítés, hátulsó lapján az 
ágak végei mértani alakokkal diszítvék. Magassága 0*237 m- 11 — 12-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Rm. Keres#  töredéke.
Réz, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A kereszt alsó ága 

hiányzik. Elől sima párkány szegélyzi. Krisztus szobrocskájából csak a bal 
kéz maradt meg rajta. Hátul vonalak közt fonott diszítés szegélyzi a ke
resztet, melynek közepén áldó kezet látunk. Magassága 0*105 m. széles
sége 0*142 m. i i  — 12-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

9 Rm. Feszület.
Réz, aranyozva. .Öntött, vert és vésett mü. Tokos gömb felett a lapos 

kereszt, melynek végei vésett szijfonadékokkal ékesek. Krisztus lábai egy
más mellé helyezvék; lágyék-takarót visel. Magassága 0303 m. 11 — 12-ik 
század. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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10 Rm. Feszület.
Réz, aranyozva. Öntött, vert és vésett mnnka. Tokos gombon pár- 

kányos, lapos kereszt áll; Krisztus lábai oroszlán-fej fölött egymás mellé he- 
lyezvék, lágyék-takarót és vállkendőt visel; feje fölött nimbus töredéke. 
Magassága 0^247 m. Leihelye Szerencs. 11 — 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Rm. Feszület.
Réz, aranyozott. Öntött, vert és vésett munka. Tokos gomb felett a 

rügyes ágat ábrázoló kereszt, végein lapított gombok. Krisztus lábai egy
más mellé helyezvék, derekát lágyéktakaró övedzi; fején nyílt korona. 
Magassága 0^32 m. 11 — 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Rm. Feszület.
Réz. Öntött és vésett mü. A lapos kereszt ágai gombban végződnek, 

töve kerek. Krisztus lábai egymás mellé helyezvék. Fején sima abroncsot, 
derekán lágyéktakarót visel. Magassága 0^23 m. 11 — 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Rm. Krisztus — feszület résye.
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött, vert, vésett és ponczolt munka. 

Krisztus háromágú nyílt koronát visel, melynek első ágán barna festék nyomait 
látjuk, úgy szintén szakállas arczán. Szemét fekete zománcz képezi. Testén 
itt-ott fehér és vörös szin nyomait vehetjük észre, derekát övedző lágyék- 
takaróját világoskék vájt alapú zománcz szegélyzi. A takaró maga sötétebb 
kék vájt alapú zománczczal ékes. Egymás mellé helyezett lábai világoskék, 
vájt alapú zománczos polczon nyugosznak. Bal karja és jobb keze jelen
koriak. 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

14 Rm. Feszület.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett munka. Tokos gömb felett lapos 

kereszt; Krisztus polczon nyugvó, egymás mellé helyezett lábakkal; dere
kán lágyéktakaró, vállán kendő. Feje körül tányér-nimbus töredéke; a ke
reszt végén négyes lóher-karélyokban és négyszögekben alúl-fölül szakállas 
angyalok, oldalt Mária és János; hátulsó lapján az Agnus Dei és a négy
evangélista jelvénye bevésvék. Magassága 0*34 m. 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Rm. Feszület.
Réz, aranyozva. Vert és vésett munka. A kereszt karjai négyszögben 

végződnek. Krisztus egymás mellé helyezett lábakkal, nyílt koronával fején. 
Fölötte a bold. Szűz alakja nimbussal; a kereszt elő és hátlapja vésett 
lombdiszítményekkel ékes; hátlapjának fölső karjáról hiányzik a lemez.
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Valaha kövekkel volt ékítve, egyik karon még megmaradt egy gombalakú 
chalcedon. Magassága 0'43 m. 11 — 12-ik század

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Rm. Feszület.
Réz aranyozva. Öntött, vert és vésett munka Jelenkori talpa három

szögű ; három lábon áll, oldalai Krisztus monogrammjával és alpha-omegával 
áttörvék s rajtok végig e fölirás vonul: +■ ÍIRIIOLDI ' IPOLYI. GPPI ‘ QRdIX. 
'flPTiqdlH STYLI B I2 ím  = TIMI RGSS3IR3ISÍÍ PARSG INFGRIORI. 
qaííffi. SSO R N O -IH =  VGHIT-€T. VÍTKDRSK. RGOIS. 1882. Bdl- 
DÄPGS&IHL Liliomokkal és csillagokkal ékes gombja és a Krisztus dics
fénye szintén jelenkoriak. Az elöl sima, hátul liliomba végződő indákkal 
díszes keresztre a hosszúfürtü szakállas Krisztus két szeggel van erősítve; 
lábai egymás mellé helyezvék, lágyéktakarót visel. Magassága o 'j i  m.
11- —-12-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

17 Rm. S\ent alak — Mária?
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött és vésett munka. A tagozatban 

testet egykor vájt alapú zománcz diszítette. Magassága o 'i m. 11— 12-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18 Rm. Szerit alak — Mária?
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött és vésett munka. A tagozitlan 

testet vájt alapú világoskék zománcz diszíti. Magassága o’o84. 11 — 12-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

19 Rm. Krisztus — feszület résje.
Réz, aranyozás nyomaival. Öntött és vésett munka. A szakállas Krisz

tus fején nyilt korona, lábai egymás mellé helyezvék; derekán vájt alapú 
átlátszatlan kék zománczos lágyéktakaró sötétkék zománcz-gyöngyös övvel. 
Lábai és jobb karja csonkák, a balkar teljesen hiányzik. M. 0.18 m. 
13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

20 Rm. Krisztus — feszület töredéke.
Bronz. Öntött és vésett munka, fején nyilt korona, melynek első 

ágán kereszt van. Karjai csonkák, lábai egészen hiányoznak. Magassága o'oéj.
12- ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

21 Rm. Szentnek alakja — Mária?
Bronz. Öntött és vésett munka. Tagozatlan testét egykor vájt alapú 

zománcz borította. Magassága 0 072. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



22  Rm. Krisztus — feszület rcs\e.
Arany. Öntött és vésett munka. A szakállas Krisztus fején nyílt ko

ronát visel, derekán 1 ágyéktakarót. Polczon nyugvó lábai egymás mellé 
helyezvék. Magassága o'oyi. 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 3  Rm. Feszület.
Bronz aranyozva. Öntött és vésett munka. Áttetsző sötétkék zománcz 

alapon Krisztust egymás mellé helyezett lábakkal látjuk, derekán világoskék 
lágyéktakaró. A kereszt felső ágán áttetsző világoskék mezőcske. M. o’oúj.
13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Rm. Szentnek a lakj a — Mária?
Bronz aranyozva. Öntött és vésett munka. Teste tagozatban, feje fölött 

nimbus. Magassága o'oy2. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Rm. Krisztus — feszület résye.
Bronz. Öntött és vésett munka. A szakálatlan Krisztus fején nyílt 

koronát, derekán lágyéktakarót visel, egymás mellé helyezett lábai polczon 
nyugosznak. Balkarja csonka. Magassága 0M14. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 6  Rm. Szentnek alakja — Mária?
Bronz aranyozva. Öntött és vésett munka. Tagozatban testét átlátszat

lan vörös, kék és fehér, vájt alapú zománcz díszíti. Magassága o’oéz. 
13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

2 7  Rm. Krisztus — feszület résye.
Bronz aranyozva. Öntött és vésett munka. A szakálas Krisztus fején 

nyílt koronát, derekán világoskék vájt alapú zománczczal díszített lágyéktaka
rót visel, szemeit sötétebb kék zománcz gyöngyök példázzák. Egymás mellé 
helyezett lábai s bal karja csonkák. Magassága OM43. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 8  Rm. Szentnek alakja — János?
Bronz aranyozva. Öntött és vésett munka. Ruháját átlátszatlan szürkés

kék és vörös, vájtalapú zománcz díszíti. Kezeiről az aranyozás lekopott,
feje mögött nimbus töredéke. Magassága 0 062. 13. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 9  Rm. Krisztus — feszület reŝ e.
Bronz aranyozva. Öntött és vésett munka. A szakálas Krisztus váll- 

kendőt és lágyéktakarót visel, lábai egymás mellé helyezvék. M. 0'o84-
12-ik század.

A X III-ik századnál régibb tárgyak. ,

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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3 0  Rm. Krisztus — feszület résje.
Réz, aranyozás nyomaival. Öntött és vésett munka. Krisztus fején 

nyilt koronát visel, derekán pedig 1 ágyéktakarót. Lábai egymás mellé 
helyezvék. Karjai csonkák. Magassága o 'i i j .  12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

31 By. Hároms^árnyu sjentkép.
Bronz aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Az ötszögletü középső 

föképet kiemelkedő keret szegélyezi, melynek alsó pántját vésett inda diszíti; 
többi négy pántja átlátszatlan világoskék vájt alapú zománcz közt fénylő 
aranyos lombdíszszel ékes. A kép alapját négyszirmú vésett virágok s e 
körökbe foglalt két fölirás: IC és XC, czifrázzák. Rajta az áttetsző sötét
kék vájtalapú zománczczal borított aranyos szélű kereszt emelkedik közé
pütt, melyen alul egy polczot, legfelül pedig keresztágat látunk; mind a 
kettő át nem látszó zöld zománczczal borítva. A domború szakálas Krisztus 
négy szeggel van fölfeszítve, feje mögött áttetsző sárga vájt alapú zomán- 
czos, keresztes nimbus van. Szemének csillagát fekete zománcz példázza; 
derekán átlátszatlan zöld és áttetsző narancsszín vájt alapú zománczos ágyék
takarót visel. A kereszt mellett két oldalt Mária és János (?) domború alakjai 
állanak. Tagozatlan testüket átlátszatlan kék és fehér vájt alapú zománcz di
szíti. A kép két négyszögletes szárnyát két-két csukló köti össze a fő kép
pel. Inda díszszel ékes vésett keretek szegélyzik ezeket. A Krisztustól jobbra 
levő szárnyon kereszttel ékes, koczkás, vésett padlón Máriát látjuk. Áttetsző 
sötétkék vájt alapú zománczos palástja fejét is takarja, mely körül áttetsző, 
sárga zománczos szegélyű nimbus van. Köntöse áttetsző, sötét-bíbor. Arczát 
kezeit és lábait ezüst lemezkék képezik, melyekre a rajz körvonalai bevés- 
vék. Fölötte fehér zománczos alapú körökben ez aranyos fölirások csillog
nak: MP I EIVT A Krisztustól balra levő szárnyon hasonló padlón Szent 
János áll. Palástja áttetsző világos-zöld; köntöse áttetsző piros; meztelen 
részeit ezüst lemezek képezik, melyre a rajz körvonalai bevésvék. Feje 
körül áttetsző sárga szegélyű nimbus; feje fölött fehér zománczos alapú 
négyszögökben e fölirások : 0  j AFi OC ; Ifí és 0  j HO ; AO [ FOG. A szár
nyak külső lapján két-két vonal képezi a keretet, melyekben vésés-példázta 
padlón Szt -Todor és Szt.-György alakjai bevésvék. Mind a kettő hosszú 
ujas tunikát s fölötte dalmatikát visel Szt.-György balkezében keresztet 
tart. Magassága o '2i, szélessége 0 355.

Kiáflítja a Nemzeti Muzeum.

3 2  Rm. Ereklyetár tő.
Réz vert munka. Négy lábon álló házacska. Szerkezete fából készült, 

melyre vékony rézlemezek reá szegezvék. Ezek bevert pontokkal vannak 
ékesítve s itt-ott áttörvék. Az így keletkező résekbe chalcedonok, chryso- 
prasok, achatok és kristályok alkalmazvák. Rövid oldalaira egy-egy bronz-
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ból öntött tagozatlan testű szent alak van alkalmazva. A tetőnek éle csipkés 
s három gombbal ékes. 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

3 3  Rm. Ereklyét ártó.
Bronz aranyozva, Öntött, vert, vésett és zománezos munka. Négy lábon 

álló házalakú. Szerkezete fából készült, melyre a bronzból öntött lemezek 
reá szegezvék. Első oldalán a bronzlemezt pontozott alapon négy- és nyolcz- 
szirmu virágok és hosszúkás színes üveglapok, melyek az áttörések alatt látsza
nak, díszítik. Alsó részén két tagozatlan testű világQS-kék vájt alapú zománcz- 
czal ékes szentet és nyílt koronát viselő hosszú hajú, rövid szakáiéi Krisztus 
mellképet látunk. A felső részen pedig az alsókhoz hasonló szent van. 
Rövid oldalain világos-kék zománczczal koczkázott alapon vésett nő ? alakot 
látunk, melynek feje körül fehér szegélyű vörös nimbus van. Hátsó oldalát 
fehér zománezos vonalak rhombusokra osztják, melyek világos-kék zománcz
czal koczkázvák. A tető élét tizenegy kulcslyuk alakú áttörés és két vert 
gomb díszíti. 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

3 4  Rm. Ereklyét ártó.
Bronz, részben aranyos. Öntött, vert, vésett és zománczolt munka. Négy 

lábon áll; házalakú. Szerkezete fából készült, erre vannak a bronzlemezek 
rászegezve. Ezek vájt alapú zománczczal fedvék. Sötét-kék mezőben fehér né
gyes karéjok díszítik. Ez alapon az első oldal felső részén Krisztust — csak 
derékig látjuk — két angyal viszi fel az égbe; az alsó részen Krisztus a lim
busból kiszabadítja az ősatyákat. Az összes alakok nimbusai világos-kékek; a 
limbus ledöntött ajtói sötét violaszínüek. Az egyik rövid oldalon feszületet 
látunk; Krisztus lábai itt egymás mellé helyezvék. Hosszú ujjú lábig érő kön
töst visel, melyet öv szorít derekához. A másik rövid oldalon Krisztus föl
támadását látjuk. Az összes alakok aranyosak, a részletek bevésvék, csak a 
fejek domborúak; külön öntettek és erősíttettek az alapra. A tető élét kilencz 
áttört négyes karéj és két gomb ékesítik. 13-ik század modorában.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

3 5  Rm. Ereklye tar tó.
Bronz. Öntött, vésett és zománezos munka. Négy lábon áll; házalakú. 

Minden oldala vájt alakú zománczczal ékes. Világos-kék alapon leveles indák; 
az indák közt fehér zománcz van, a leveleken vörös, zöld és sötétkék — e 
három színt semmi rekesz sem választja el egymástól. A tető élét nyolcz 
kulcslyukalakú áttörés díszíti. 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

3 6  Rm. Pdsytorbot.
Bronz. Öntött és vésett munka. A görbület gerinezét fogak ékítik; ol

dalait rhombusok, melyek elől sötétkék, rózsaszín és zöld lakkal kitöltvék.
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A levelekbe végződő görbületben az angyali üdvözlet van domború alakokkal 
ábrázolva, n  — 12-ik század?

Kiállítja Ipolyi Arnold.

3 7  Rm. Ostyatartó.
Bronz; részben aranyos. Öntött, vésett és zománczolt munka. Kerek 

toronyalakú. Fedele kúp, melyet csukló köt össze a hengeralakú testtel. Mind 
a két részen indák közt vésett, aranyos angyalok világos kék vájt alapú zo- 
máncz mezőben váltakoznak levelekkel, melyeknek alapja sötétkék, belseje 
fehér, világoskék és vörös — e színeket semmiféle rekesz sem választja el 
egymástól. 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

3 8  Rm. Ostyatartó.
Bronz, aranyozva. Öntött, vésett és zománczos munka. Eredetileg kerek 

toronyalakú vala; most fedele hiányzik, s hengeralakú teste a XVII. század
ban készített lábon áll. E láb aljára e betűk bevésvék: E • M • W • G • T. 
A régi ereklyetartót vájt alapú kék, fehér, világos sötétzöld és vörös zománcz 
diszíti. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 9  Rm. Ostyatartó.
Bronz, aranyozva. Öntött, vésett és zománczos munka. Kúpalakú fedelé

nek ormán kereszt áll. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 0  Rm. Ostyatartó.
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött és vésett munka. Kerek torony

alakú ; feneke hiányzik, de felül félgömb-alakú dupla fenék van belé 
alkalmazva. Hengeralakú testét vésés diszíti. Oszlopokon emelkedő hat 
ívezet alatt, hosszú palástos szakállatlan szentek. Kúpalakú fedelén, 
melynek ormát gomb képezi, szintén vésést látunk: két angyal mellképét.
13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

41  Rm. Ostyatartó.
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött, vésett és zománczos munka. Kerek 

toronyalakú. Hengeralakú testét és kúpalakú csuklón járó födelét indák közt 
egymással váltakozó nyolczágú csillagok és négyes karélyok diszítik. Sötét és 
világoskék, sárga, zöld és vörös vájt alapú zománcz élénkíti az egészet. 
Ormán kereszt áll. 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

4 2  Byz. Antipendium résje.
Ezüst. Vert munka. A négyszegű lapon dombormüvet látunk; padszerü 

trónuson két apostol ül. Hosszú ujjas köntöst s felette palástot viselnek. Bal
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kezökben könyvet tartanak. Az egyiknek nimbusa egyszerű, a másikét bevert 
körök díszítik. 12-ik század modorában.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

4 3  Rm. Pásztorból.
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött, vésett és zománczos munka. Hen

geralakú alsó része tokot képez; e fölött lencsealakú párkányos élű nodus 
van, melyből két szirom közül kinő a görbület. Ez fogas gerinczczel ékes, 
emberfejét evő sárkányfőbe és kék levéldíszbe végződik. A görbületet rhom- 
busokba osztott vájt alapú zománcz; a nodust ugyanilyen mezőben zöld-sárga 
és vörös szirmú virágok; a tokot hasonló mezőn növénydiszítés közt medaillo- 
nokba foglalt angyal-mellképek czifrázzák. A tokon fekete, világoszöld, rózsa
szín, fehér, vörös zománcz fordul elő, e rész s a nodus alsó fele újabb. 
13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

4 4  Rm. Ereklyetár tő.
Bronz, részben aranyozva. Öntött, vésett és zománczos munka. Teljesen 

hasonló 333. számúhoz, csakhogy a fejek nem domborúak, s az összes test
részek czinneléssel borítvák. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 5  Rm. Feszület.
Réz, aranyozás nyomaival. Vert munka. A kereszt ágai hármas karé- 

lyokban végződnek. Elől az alsón Magdolnát ülve, az oldalsókon Máriát és 
Jánost állva, a felsőn a húsvéti bárányt látjuk. A szakállatlan Krisztus egymás 
mellé helyezett lábait polczon nyugtatja, lágyék-takarót visel, feje fölött pe
dig vájt alapú sötétkék zománczczal díszes nimbust látunk, melyben át nem 
látszó vörös kereszt van. A kereszt oldalai két gyöngysor közt gyümölcsös 
indákkal ékesek. Hátul a négyes karélyokban a négy evangélista jelképeit 
látjuk, középütt a trónon ülő szakálatlan Krisztust, ki jobb kezével áldást 
oszt, baljában nyitott könyvet tart; feje fölött az első lapon levőhöz ha
sonló dicsfény. A kereszt két oldalsó és alsó ágára egy-egy vájt zománcz
czal díszes nyolczas karéj -— négy nagyobb csipkés szélű, négy kisebb — 
van erősítve, melyeken át nem látszó kék alapon, át nem látszó vörös 
zománczczal apostolok ábrazolvák 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

4 6  Rm. Aquamanile — vizes borsó.
Bronz. Öntött munka. Kutya; nyelvét kiölti. Fején csuklón járó kis fedő 

van; mellén hosszú, hegyes fülü kutyafejet példázó csövecske. A fogantyút 
kétlábú gyík képezi, mely hátának közepén át van lyukasztva. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 7  Rm. Aquamanile.
Bronz. Öntött és vésett munka. Női mellképet ábrázol. Ez félholdalakú
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fülönfüggőt, szalag pártát és magas gallért visel, melyet elöl gomb fog össze. 
Két kezét nyakán nyugtatja s egy-egy leveles ágat tart, melyek a fejhez 
felkanyarodva fogantyút képeznek. A haj két egymást keresztező foga
natba van elrendezve. A fej tetején négyszögletes, csuklón járó fedéllel födött 
toronyka van. Mindegyik élét domború alak ékesíti, hosszú palástot viselő, bal 
kezükben mondatszalagot tartó nők -— Erények; az első jobbjában golyót, a 
második kígyót -— Bölcsesség —, a harmadik kardot — Erő —, a negyedik 
mérleget ■— Igazság — tart. A fedélen hasonló nő ül trónuson, jobbjában két
ágú korbácsot tart — Engedelmesség, i i-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 8  Rm. Aquamanile.
Bronz. Öntött és vésett munka. Szarvas. Feje teteje csuklón járó fedelet 

képez; mellén rövid csövecske. Nyaka nyíllal van átlőve, — ez képezi a 
fogantyút. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

4 9  Rm. Antipendium réssel
Bronz, részben aranyozva. Öntött, vésett és zománczos munka. Négy- 

szögletes lemez, melynek szélén tíz szeglyukat látunk. Középütt aranyos man- 
dorlában, — melyet zöld, sárga, vörös, kék és fehér körök és tojásdad alakok 
czifráznak, — áttetsző sötétkék alapon Krisztus ül, a mandorlához hasonló 
ülésen. Jobbját áldásra emeli, baljában könyvet tart; lábát vörös, zöld, sárga és 
kék polczon nyugtatja. Hosszú ujjú köntöst és palástot visel. Feje mögött 
arany keresztes nini bust látunk — ez belül fehér, kívül vörös. A domború fej 
külön van öntve s reá forrasztva a lemezre. A fej mellett jobbra-balra Á £2-át 
látunk. A mezöt színes csillagok ékesítik. A mandorlán kívül a mező világos
kék, melyben a négy sarokban a négy evangélista jelképeit látjuk. A domború 
fejek külön öntvék; körülöttük sárga szegélyű zöldes-kék nimbusok vannak. 
A sas fehér, az ökör és oroszlán fehér és világoskék vörös pontokkal ékes 
mondatszalagokat tartanak. 13-ik század.

Kiállítja gr. Migazzi Vilmos.

5 0  Rm. Domborműves lerne
Bronz, aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek. Párkányos szélén tíz 

szeglyuk van. A medaillonban párnán ülő szent királyt látunk térdig. Hosszú 
ujjas köntöst és palástot visel. Fején három liliomos nyílt korona van, mögötte 
pedig keresztes nimbus. Jobbját fölemeli, bal kezében könyvet és liliomos 
végű jogart tart. A háttért vésett indák czifrázzák. 12-ik század modorában.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

51 Rm. Zománczos lerne
Bronz, aranyozva. Öntött, vésett és zománczos munka. Hosszúkás, fölül 

félkörbe végződik. Kék zománcz szegélyű aranyos mezőben párnás trónuson 
ül Szent Pál, zöld hosszú ujju köntöst és kék palástot visel. A köntös árnyé-
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költ részei kékek; a palást világos részei pedig fehérek. Feje mögött zöld 
nimbus van, melyet sárga sugarak díszítenek. Az összes zománcz vájt alapú. 
A szent feje mellett e felírást olvassuk:

S P V L V S
13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

5 2  Rm. Domborműves leme\  — töredék.
Bronz. Vert és vésett munka. Krisztus, csaknem egészen szabadon 

kiverve, trónuson ül. Hosszúujjú köntöst és palástot visel. Jobbját áldásra 
emeli, baljában könyvet tart. Feje mögé keresztes nimbus van vésve. A trónus 
consolon nyugszik, melynek hegyét fenyőtoboz diszíti. A háttér vésett rhom- 
busokkal ékes. 13-ik század modorában.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

5 3  Rm. Zománczos és domborműves leme\.
Bronz, aranyozva. Öntött, vésett és zománczos munka. Hosszúkás, felül 

félkörbe végződik. Vörös zománcz-szegély kereteli. Ezen belül két oldalt osz
lop áll, melyen széles architráv nyugszik. Ezen e fölirást olvassuk:

D K V I T . P P t f K
E fölött emelkedik a félkörív. A mező sötétkék zománczos, rajta sárga, zöld, 
fekete, világoskék és fehér liljomok pompáznak. Az összes zománcz vájt alapú. 
A mező közepén külön öntött és oda erősített alak — Dávid király — dom
borodik. Bő köntöst, palástot és czipöt visel. Fején ötágú— három liljomos — 
korona van. Jobbjában liljomos jogart, baljában hárfát tart. 13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

5 4  Rm. Aquamanile.
Bronz. Öntött és vésett munka. Kentaur. Lótestét kerek, vésett foltok 

és sörény díszítik. Emberi része testhez álló köntöst visel, melynek hosszú
szájú ujjai a könyökig érnek, ez alatt szűk a kézcsuklóig érő alsó köntös lát
szik. Haja hosszú, szakála s bajusza rövid. Fejének teteje, mely csuklón járva 
fedelet képezett, hiányzik. Kezeiben csutorát tart. Ezt öt köralakú áttörés és 
sárkányfejü cső díszítik. A Kentaur hátán furulyázó gyermek áll, mely fogan
tyúnak alkalmas. 10— 11 -ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 5  Rm. Palacki.
Bronz. Öntött és vésett munka. Hasán medaillonokban két angyal van, 

nyakát növénydiszítés czifrázza. Mindezt egykor vájt alapú zománcz díszítette, 
most azonban csak itt-ott látható kéknek és zöldnek a nyoma. A palaczk 
feneke s oldalán két hely diszíttetlen; ide egykor a láb s a fogantyú voltak 
erősítve. A palaczk két darabból van öntve s ös^zeforrasztva. 13 -ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11
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5 6  Rm. Aquamanile.
Bronz. Öntött és vésett munka. Oroszlán. Fogantyúját kétlábú gyík ké

pezi. i 3-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

57  Rm. Aquamanile.
Bronz. Öntött és vésett munka. Kentaur-kancza. Lótestét kerek foltok

díszítik. Fogantyúját kétlábú gyík képezi, i i -—12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 8 — 61 Gyertyatar tő — 4  drb.
Bronz, részben aranyozva. Háromszögletes lábuk áttörött, növényindák

kal és sárkányokkal ékesek. A 6i-esen e fölött kerek stilus és áttört nodus 
következik, végre négyszögletes capitell. 12— 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 2  Gyértyatartó — 2  drb.
Bronz. Öntött, vésett és zománczos munka. Háromszögletes talpa vájt- 

alapu zománczczal van díszítve — sötétkék alapon színes szirmú virágok — 
három lábát vésett sárkányfejek képezik. A talpon hengeralakú, pikkelyesen 
vésett díszítésű stilus áll, melyet hatczikkes, kék zománczos nodus oszt ketté. 
A stílusból virág no ki, mely a gyertya tányérát képezi s vörös és világoskék 
zománczczal ékes. Közepén hegyes szeg van, melyre a gyertyát reá szúrták. 
13-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

63  Gyertyát arto.
Bronz, aranyozva. Öntött és vésett munka. Talpa háromszögletes gúla

alakú. Az éleket kétlábú sárkányok képezik, fejők a földet érve a gyertyatartó 
lábait alkotják, szárnyaikból két-két növényinda nő ki, melybe belékapaszkod- 
nak a sárkányok hátán ülő meztelen nők. A talpból tagozott stilus emelkedik, 
melynek közepén kristály nodust látunk. A stilus kerek tányérrá szélesedik. 
Ezt három hosszú ujjú köntöst viselő szakálatlan ifjú támogatja kezével, kik 
lábukat a stíluson vetik meg. A tányér közepén levő hegyes kúp a gyertya 
föltüzésére szolgált. Lombardiai munka. Állítólag a Lodii székesegyházból. 
12-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

6 4  Rm. Gyertyát ártó — 2  drb.
Bronz. Öntött és vésett munka. Hasonlók az 58—61. számúakhoz. 12. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 5  Rm. Gyertyatartó.
Bronz. Öntött munka. Három lábon áll. Háromszögletes lapos talpából 

férfi nő ki. Jobb kezében tartja a virágalakú tányért. Bal karja hiányzik. Előtte 
négy lábú állat áll. 12— 13-ik század. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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6 6  Gyertyát ártó.
Bronz. Öntött munka. Griffmadár szájában. Farka növényindában végző

dik, mely a griff fejéhez felkanyarodik. Azon túl hengeralakú stilussá válik, 
melyen nodus s ebből kinövő virágalakú tányér van. Találtatott Bezdádon. 
11 — 12-ik század.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

MÁSODIK SZEKRÉNY.

Orthodox egyházi szerek és XIfi—XlV-ili századbeli tárgyak.

1 Byz. Spiridion mester rhipideje — egyházi Jegy ego.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, vésett és zománezolt munka. Henger

alakú nyelét két aranyos nodus diszíti. Ezek felül alul hat-hat czikkel ékesek, 
melyek közt középütt hat rhombus marad, a felső noduson ezeket domború 
foglalási! nyolezszirmú virág közepén ülő zöld türkiszek czifrázzák. A kerek 
legyező dombormüvekkel ékes. Egyik oldalát hat concentrikus kör tagolja. 
A legbelső körben látjuk a rövid szakáik! Megváltót. Jobbjával áld, baljában 
könyvet tart. Feje mögött keresztes nimbus van, melyen e betűket olvassuk:
0  ÖN. A koczkás háttér csillagokkal van díszítve. A következő keskeny sza
lagban felírást látunk. — Lásd 14-ik oldal 1. sz. — A harmadik kör által 
képezett szalagon zegzúg-vonal hatágú csillagot képez; az ágak indákkal di- 
szítvék, sarkaikon gyöngyös foglalásban hosszúkás gránátok vannak. Az ágak 
közeiben a négy evangélista jelvényei s két seraphfej domborodnak. A negye
dik kör megint keskeny szalagot képez, mely leveles indákkal díszes. Az ötö
dik kör határolta szalagban tizenhat medaillont látunk. Közülök négyben 
cherubfejek vannak, tiz medaillont, jobbjukban flabellumot, baljukban há
rom gombba végződő jogart tartó seraphok töltenek meg. A legfelsőben 
Mariát látjuk imádkozva, a legalsóban Szent Jánost, ki kettős keresztet tart 
kezében. Az utolsó szalag magasan foglalt ékkövekkel és sodronyos világos
zöld és sötétkék zománczczal ékes. Végre erős sodrony szegi be a legyezőt, 
melyre három-három körré összeforrasztott lemezekből alkotott csipkével van 
erősítve. E csipkézetről itt-ott kerek lemezkék lógnak. A túlsó oldalon a 
középső medaillon — meiyen az angyali üdvözletét látjuk felírással —
1 14-ik oldal 2. szám — nagyobb, úgy hogy körülte csak három szalag fut. 
A belsőn szintén felírást találunk. — Lásd 14. oldal 3. sz. — A második sza
lagon tizenhat medaillon van; négyben cherubfejek, tizenkettőben a próféták 
mellképei vannak. A külső sodronyzománezos szalag ugyanolyan mint a
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túlsó oldalon levő. Készítette 1664-ben Spiridion mester, Hilarion nándor
fehérvári metropolita oda ajándékozta a krusedoli zárdának. (1664.)

Kiállítja Angelics German patriarcha.

2 By. Artophorion — kény értar tő.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett és zománczos munka. Templomalakú. 

Négy lábon áll; e lábakat koronás oroszlánok képezik. Hátukon az épület 
éleit képező vastag csavart sodronyok emelkednek, melyeknek felső végén egy- 
egy madár ül. A templom oldalai mind sodrony-zománczosak. Aranyos leve
lek és virágok át nem látszó világoskék, áttetsző sötétkék és zöld alapon. 
Középütt a zománczos mezőben aranyos domborm(íveket látunk. Elől az 
angyali üdvözletét, oldalukon egy-egy férfi és nőszentet, ezek közül az egyik 
pár koronás. Az Apsist a következő vésett fölirás ékesíti:

A kenyértartó lejáró fedelét csipkézet szegélyezi s négy ablakos s támpilléres 
cupola — három sodrony-zománczos — ékesíti. Készült 1707-ben.

Kiállítja Angelics German patriarcha.

3  By. Nedelykovics Miklós Artophonona.
Ezüst, aranyozva. Vert vésett és zománczos munka. Templomalakú. 

Négy delphinalakú lábon áll, melyeken a templom éleit képező bordák álla
nak. Négyszögletes. Két hosszú oldalán egy-egy félkör-alaprajzú, csupolás 
kápolna, hátul szintén félkör-alaprajzú apsis van. Az apsis tetejét kerek 
torony képezi, melyet hat csúcsíves, támpilléres, áttört ablak czifrázza. Az 
egész épületet egy magasságának felénél alkalmazott sodronyzománczos, 
magasan foglalt fél-ékkövekkel kirakott, két csavart sodronynyal besze
gett szalag osztja ketté. A szalag ékessége ezüst alapon sodronyos rajzú 
indák áttetsző sötétkék levelekkel és átlátszatlan világoszöld és kék szirmú 
virágokkal. A szalag alatt levő részen az oldalokon tíz szent áll félköríves 
oszlopcsarnokban; fejők körül neveiket tartalmazó felírásokkal; — 1. 18.
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oldal — a felette levő szalagokon növénydiszítés medaillonokat képez, me
lyekben megint tíz szentnek mellképét látjuk, mellettök szintén felírások 
állanak. — Lásd 19. oldal. Az első oldal közepét aranyos, az angyali üdvöz
lettel ékes ajtó foglalja el. A többi rész hat mezőre oszlik; az ajtó felettin nö
vénydiszítés van, a többin e felírásokat látjuk:

A kenyértartó fedele a templom tetőzetét példázza. Legalul a falkoro
nát ábrázoló aranyos csipkézet vonul köröskörül. E felett a sarkokban két
emeletes sodronyzománczos, áttört ablaku tornyok emelkednek; az alsó 
emelet négyszögletes, a sarkokon madarak állanak; a felső kerek alaprajzú, 
hat támpillérrel ékes s keresztormú kupolyával van fedve. A hosszú oldalokon
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négy-négy félkörívü bolthajtás köti össze a tornyokat, melyeknek közepén 
cherubfejjel és kereszttel ékes gomb áll, homlokzatuk aranyos, s rajta

cherub-fejek kivervék. Az első és hátulsó oldalon lapos tető fedi a tor
nyok közt maradó helyet. Az első aranyos homlokzaton a felhők közt

Magy. tö rt. ötvösm ű-kiállitás. II. 2
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lebegő Krisztus mind a két kezével áldást oszt, a hátulsóra még e fölirás 
van bevésve:

Az egész tetőzetet vésett növénydiszítés czifrázza. A templom közepén négy- 
szögletes, ötven ablakkal áttört emelet van, közepén kupola emelkedik. Tíz

A SZ. ARTOPHORION HOSSZOLDALAIN ALUL ÁLLÓ SZENTEK MELLETT LEVŐ FÖLIRÁSOK.
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ablakkal áttört sodronyzománczos dobját madarakba végződő támpillérek 
diszesítik, a cupolára magára három sor áttetsző vörös szirmú, zöld bibéjü, 
aranyos szélű virág van erősítve, ormán sodronyzománczos kereszt áll, mely-

A 3. SZ. ARTOPHORION HOSSZOLDALAIN FELÜL LEVŐ SZENTEK MELLETTI FÖLIRÁSOK.

nek ágai kisebb kereszteket képeznek. Az emelet négy sarkában cupolás, hen
geralakú, szintén sodronyzománczos tornyok vannak. Az épület állítólag az 
elpusztult ravaniczai zárdatemplomot ábrázolja. Készítette 1705-ben Nedely- 
kovics Miklós. 1705.

Kiállítja Angelics Germán.

4  Tömjénégető.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és zománczos munka. Két részből 

á ll: a fedeles díszedényalakú valóságos tömjénégetőbői s a hosszú levélalakú
2*
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fogantyúból, mely külön, síma, hengeralakú lábon áll. A tömjénégető lába 
kerek; vízszintes síma pereme fölött nyolcz félgömbalakú, rózsákkal ékes 
czikk domborodik. E fölött emelkedik a csonka kúpalakú láb. Aljára e fölirás 
van bevésve:

Fölötte s alatta sodronyzománczos és carneolokkal ékes mezők, köröskörül 
epdig vert díszítések vannak. Végét sárkányfej képezi. 1736.

Kiállítja Angelics Germán.

5 György mester Rhipideje.
Ezüst. Részben aranyozva. Vert, vésett és áttört munka. Tokos kúp

ban végződő nyélhez kerek legyező van forrasztva, melyet aranyozatlan 
ezüst sodrony szegélyez. Felső csúcsán nyolcz szirmú virág. A legyező 
síma széle aranyozott, mindkét oldalt fél-ékkövek és cherubfejek vannak reá 
erősítve. A félékkövek tövéből áttört függök lánczon lógnak alá. A legyező 
közepén mindakét oldalon kerek medaillonban a szakálatlan megváltó dóm-

Az edény hasa félgömbalakú. Alsó síma részére a következő fölirás van 
bevésve :

Felső részén is síma a szél. Közepén hat, domború virágokkal díszített 
félgömb van. Fedele csuklón jár; csavart sodronynyal van beszegve. 
Kétemeletes tornyot példáz. Oldalai áttöröttek, az emeleteken kisebb tor- 
nyocskák állanak, a melyeknek ormát két-két levél s kereszt ékesítik Nagy 
áttört sodronyos gomb koronázza, melyen szintén kereszt van. A fogantyú 
tövénél két griff s egy chcrubfej nőnek ki, széles lapján az angyali üdvözletei 
látjuk, — rajta e fölirás :
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ború képét látjuk, mellette kiverve ÉH—- betűk; körülötte fél
ékkövek és Ián ez on lógó függőkkel j f £ § |  J J f 3 J ékes szegély, melyek
re e felírások vésvék: iF===1 - ’

FÖLIRÁS AZ EGYIK OLDALRÓL.

FÖLIRÁS A MÁSIK OLDALRÓL.

E szegély s a legkülső szegély közt a legyezőt áttört és vésett növénydísz 
közt hét medaillon diszíti; az alsó rész nincs áttörve. A medaillonok közül 
négyet-négyet aranyozott cherubfejek díszítenek, hármat-hármat pedig zomán- 
czolt alakú dombormüvek, szentek alakjai s az angyali üdvözlet. Az át nem 
törött alsó részét alul virágokat tartó három cherub domborművé ékesíti, a 
másik oldalon pedig e fölirás van reá bevésve:

Kiállítja Angelics Germán.

6 Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és sodronyzománezos munka. Kerek, 

vízszintes peremen álló sodronyzománezos virághálóval borított talpát két 
egyszerű párkány tagolja. Alsó részén a sodronyzománezos virágok közé öt 
préselt dombormíves medaillon van foglalva; felső részén pedig négy. 
A talpat a nodustól kiszökellő tányér választja el. A körte-alakú nodust
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három öntött ezüst cherubfej ékíti. A cuffát csaknem egészen beborítja a 
sodronyzománczos virághálóból alkotott kosár, melybe tíz — egy hiány
zik — medaillon van foglalva. A medaillonokon új testamentomi jelenetek 
ábrázolvák. i8-ik század.

Kiállítja Angyelics Germán.

7 Kehely.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, vízszintes peremen álló 

talpának felső részén hat karéjos domborodás van. Mindegyik karéjon 
Krisztus kínszenvedésének egy jelenetét látjuk bevésve. A körtealakú nodus 
hat czikkes. A stílust párkányok tagolják. A cuppára bevésvék Jézus, Mária, 
János s a kálvária a kínzás eszközeivel. A cuppa belseje aranyos. A talp 
aljára felírás van bevésve s két bélyeg van beütve, az egyik kétfejű sas. 
Orosz munka. 18-ik század.

Kiállítja Angyelics Germán.

8 Kehely.
Ezüst. Részben aranyozva, részben niellóval —?— futtatva. Kerek talpa 

vízszintes peremen áll, felfo r.szét hat csavarodó czikk díszíti, közülök 
három aranyos s pikkelyes véséssel, három niellós —?— s vésett három
szögekkel ékes. A talp közvetlen átmegy a gömb alakú nodusba. A cuppa 
s a nodus közt rövid síma hengeralakú stílust látunk. Az alacsony széles 
cuppán elől három vésett medaillon van Jézussal, Máriával és Jánossal, 
hátul egy a kálváriával és a kínzatás eszközeivel. A medaillonok közt 
szalag fut végig, melyre e fölirás van bevésve:

A medaillonok s a fölirásos szalag aranyosak. A cuppa szélét kettős 
párkány képezi. A talpra e fölirás van bevésve: EA<I>3AIIH.

Kiállítja Vigyázó Sándor.

9 —3 2  Domborműves lap. — 24 drb.
Bronz. Öntött munka. Oltárkákat példáznak, többnyire két vagy három 

szárnyasak. Néhányon a dombormüvet átlátszatlan zománcz veszi körül. 
Mindannyin a dombormű szentek képét vagy új testamentomi jelenetet ábrá. 
zol. A lapok közül számos darabon szláv felírások vannak. 17— 19-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 3 -  4 2  Kereset. — io drb.
Ezüst. Öntött munka — 1 darab. Ezüst sodronymunka, faragott fa beté-



tekkel — 6 darab, közülök 4 zománczos. Bronz. Öntött munka — 3 darab. 
Az ezüstök 17— 18. századbeliek, a bronzból készültek régiebbek. Néhányon 
görög, néhányon szláv felírást olvasunk.

Kiállítja 33, 34, t a Nemzeti Muzeum.
« 36—40, 42, - gróf Andrássy Manó.
« 35 ' a  mária-czelli apátság.

4 3  Kereset.
Ezüst, aranyozva. Vert és sodronyzománczos munka. A kereszt első és 

hátsó oldalát keretek hat-hat négyszögre osztják, melyekben csillámpala lapok 
alatt fából faragott új testamentomi jeleneteket ábrázoló doinbormüveket 
látunk. A foglalvány, kivált az oldalak gazdag sodronyzománczozással borít- 
vák s félékkövekkel kirakvák. A kereszt három fölső ágán egy-egy hét csúcs
íves ablakkal áttört oldalú kupolát látunk, melynek ormán cherubfej áll, 
ennek fején pedig kereszt van. Sodronyzománczos fogantyúját zsinórt példázó 
sodronyzás osztja ketté. Rajta e fölirást olvassuk:
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A fogantyú végét tompított csúcsú koczka képezi. 18-ik század.
Kiállítja Angyelics Germán.

4 4  Kereset.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, sodronyos és zománczos munka. Kerek 

talpára alúl 1769 van bevésve, fölül pedig e fölirás:

Aranyozatlan sodronynyal ékes nyelén alúl aranyos sodronygömb, közepén 
tompított csúcsú koczka van. A kereszt első és hátulsó lapján hat-hat medail- 
lonban vizahólyag alatt faragott újtestamentomi jeleneteket ábrázoló fa dom- 
bormüveket látunk. A foglalvány aranyozott sodrony, melynek közeit néhol 
zománcz tölti meg-. A kereszt fölső ágainak végén levél díszítés van, az alsó 
ág aljától jobbról, balról virágcsokor nyúlik fel a keresztágak alá. 18-ik század.

Kiállítja Angyelics Germán.
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4 5  Kereset.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és sodronyzománczos munka. Talpa 

kerek, nyelét gömb két részre osztja. A kereszt első s hátulsó lapja áttörvék s 
itt egyik oldalon a fölfeszítést, a másik oldalon Máriát látjuk fából kifaragva 
csillámpala alatt. A foglalvány sodronyból készült, melynek közeit néhol 
zománcz tölti meg. A kereszt fölső ágainak végén s a hónaljakban sodronyból 
készített igaz gyöngygyei díszes levélcsokrok alkalmazvák. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 6 — 4 8  Feszület. — 3 drb.
Bronz. Öntött munka. A 48-ik számún szláv felírás van. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 9  Kereset.
Ezüst, aranyozva. Vert, sodronyos és zománczos munka. Talpa hatszög

letes, tagolt. Középső csíkját rekeszek által képezett festett zománczos levelek 
díszítik. Hatoldalú nyelét gyöngyökkel és sodronyrhombusokkal díszített 
gomb osztja ketté. A nyélre e fölirás van bevésve és fekete hideg zománcz- 
czal — ??— kitöltve.

A kereszt első és hátulsó lapja öt-öt csúcsíves ablakkal áttörvék, melyek alatt 
az egyik oldalon középütt Krisztus kereszteltetését, az ágakban az angyali 
üdvözletei, Krisztust a limbusban s a két evangélistát látjuk faragott fa dom
borműben, a másik oldalon pedig középütt Krisztust a keresztfán, az ágakon 
Krisztus bemutatását, Tamás hitetlenségét s szintén két evangélistát. A fél
ékkövekkel megrakott foglalvány rekeszek által képezett festett zománczos 
levéldiszítéssel ékes. A keresztágakon sodronyos gomb van, melyet igaz 
gyöngyös kereszt díszít; a fölső ágakon pedig festett zománczos virág áll, 
melyet szintén igaz gyöngyös kereszt ékít. A kereszt alsó ágához két oldalt
festett zománczczal ékes virágcsokor simul. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 0  Kereset.
Ezüst, aranyozva. Vert, sodronyos és zománczos munka. Hasonló a

46. számúhoz. Talpán felírás s ez évszám 1743 bevésve. 1743.
(Hladó.) Kiállítja Benedek Gábor.
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51 Kereset.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Első és hátulsó lapjai 

öt-öt csúcsíves ablakkal áttörvék, melyekben az egyik oldalon Krisztus keresz- 
teltetését, két angyalt és két evangélistát, a másik oldalon Krisztust a feszüle
ten, Konstantint és Helénát és két evangélistát látunk fából faragott dombor- 
müvekben. A foglalvány s a gombban végződő nyél vájt alapú zománczczal 
ékes, világoskék alapon fekete mezejü medaillonok, melyekben arany és zöld 
szirmú virágok vannak. 17— 18-ik század.

Kiállítja az Iparművészeti Muzeum.

52—60 Keresetek. — u  drb.
Bronz. Öntött munka — 8 darab. Ezüst. Sodronyos munka — 3 darab. 

Hasonlóak a 33—42 számuakhoz.
Kiállítja 52 t az Iparművészeti Muzeum.

« 53—63 ] a Nemzeti Muzeum.

61 Georgievics János kanala.
Ezüst, belseje aranyos. Vert és vésett munka. A kanál maga síma. Elöl a 

szerb metropolita czímere, fölirás s 1770 évszám bevésvék. Nyele pikkelyes, 
halfarkat példáz. Az epiphania ünnep alkalmával vízszentelésnél használ
ják. 1770.

Kiállítja Angelics Germán.

6 2  Kanál.
Ezüst. Vert munka. Hasonló a 61. számúhoz, csakhogy kisebb, nyele

síma. A kanál pikkelyekben van kiverve s áttört, kis lábon áll.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 3  Cser novies Arsen ereklyetár táj a.
Ezüst vert és niellós munka. Hosszúkás láda alakú. Négy lábon áll; 

csuklón járó fedele boltozott. Rövid oldalain kis fogantyúk vannak. Az olda
lak s a fedél, niellérozott növénydiszítéssel szegélyezvék. A rövid oldalak 
közepére virágok niellirozvák, a hosszuakéra pedig fölirások, úgy szintén a 
fedélen. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 4  Tányér.
Ezüst, részben aranyozva, Vert munka. Fenekén gyöngysorral szegélye

zett medaillonban Szent György képe van kiverve. Szélét gyöngysor osztja 
ketté. A belső aranyos csíkon bevésett fölirás van, a külsőn levélkoszorú. 
Nikanor pécs-mohácsi püspök ajándékozta a krusedoli zárdának. 18-ik század.

Kiállítja Angelics Germán.

65 Go. Ostyatar tő.
Réz, aranyozva. Öntött és vert. Nyolczszögletes talpa függélyes, párká- 

nyos peremen áll. Egyszerű párkány választja el a nyolczszögletes stílustól,
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melyet nyolczczikkes gomb választ ketté. A rotulusok hengeralakúak, 
végükbe szentek fejével ékes ezüst lemezek foglalvák, a fejek lapos dombor-

63. SZ. FÖLIRÁSOK
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müvüek s áttetsző zománczczal fedvék. A fölfelé széledő stilu-st csipkés tag 
köti össze a nyolczszögletes pyxis aljával, melynek négy oldalára ezüst leme
zek erösítvék. Ezeken világos kék áttetsző zománcz mezőben — többnyire 
kipattant — lapos dombormű a kővetkezőket ábrázolja: Ecce homo, Mária a

63. sz.

gyermek Jézussal, Szent Püspök és Szent Márton. Gúla-alakú födele csuklón 
jár. Négy oldalán az evangélisták jelvényeit látjuk ezüst lapokra vésve. Csú
csán kereszt áll. 14— 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 6  Go. Ostyatartó.
Réz, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, sima peremen álló 

talpa hat él által hat mezőre van osztva, melyekre levéldiszítés van vésve. 
Stilusa sima. Nodusa hat gerezdre oszlik, melyeknek középső pántja vésett 
levéldiszítéssel ékes. Hat oldalú pyxise hasonlóan van ékesítve, úgyszintén 
csuklón járó, kapocscsal záródó fedelének alsó része. Fölső része hegyes 
toronyalakú. Oldalaira váltakozva rhombusok s pikkelyek vésvék. Hegyén 
feszület áll. 14-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

6 7  Go. Feszület.
Bronz. Öntött, vert és vésett munka. A kereszt ágai négyszöggel össze

alkotott négyes karéjokban végződnek, melyek közül a felsőkben elöl Márk, 
János és Lukács evangélisták jelvényeit, hátul az áldó Urat s két szentet, az 
alsókban elől-hátul egy-egy szentet látunk vékony lemezből kiverve. Elöl 
Krisztust látjuk három szeggel fölfeszítve; ez alak öntve van. 14-ik? ? század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

/
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68 Go. Krisztus — feszület resry.
Bronz. Öntött és vésett munka. 14-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

6 9  Go. Ostyatartó.
Réz aranyozva. Öntött, vert és pontozott munka. Talpa kerek. Hen

geralakú stílusának tagjai simák. A gömbalakú pyxis csuklón jár. Elöl a 
pyxis felső részén növényindák közt álló madarak kipontozvák. A nodus 
nyolcz gerezdre oszlik. A ciboriumon hatoldalú, hat csúcsíves ablakkal 
áttört torony áll 14-ik század. Magassága O'^j. A Császka-féle lajstrom
ban 18. szám.
A malduri r. kath. templom tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

7 0 — 71 G. Krisztus — feszület résje — 2 drb.
Bronz. Öntött munka. 14— 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 2  Go. Feszület.
Bronz, aranyozva. Öntött és vésett munka. A kereszt ágai négyes 

karéjokba végződnek, melyekben elöl a pelikánt, Máriát, Jánost s egy 
szent püspököt, hátul pedig a négy evangélista jelvényeit látjuk bevésve. 
Az ágak keresztezésénél hátul négyes karéjban Ecce homo van bevésve. 
14-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

7 3  Go. Ostyatar tó.
Réz aranyozva. Vízszintes peremen álló talpa hat karéjú, melyek közül 

három volt foglalt kővel ékítve. Két kö «ú cabochon» csiszolt achat, a 
harmadikat színes üveg pótolja. A nodus hat gerezdje közt erősen kiszö- 
kellő hat rotulust angyalfők díszítik. Az ostyatartó maga hatszögletes pyxis, 
melynek lapjain pontozott müvei készített mellképeket látunk: Krisztust 
keresztes nimbussal, szt. Pált, szt. Andrást, szt. Jánost, szt. Bertalant, szt. 
Péter apostolt. Csuklón járó fedelét hatszögletű tövénél falkoronával sze- 
gélyzett toronycsúcs képezi. Ennek ormán feszület áll, melyen a felírást 
goticus minusculákban olvassuk: hm . Magassága o' j jS m. s ciborium 
átm. o 'i m. 14-ik század.

Kiállítja Zalka János győri püspök.

7 4  Go. Ostyatartó.
Bronz, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hatszögletes talpa 

vízszintes peremen áll. Pártája áttört — 10 fajta. A síma talpat a stílus
tól lapos tag választja el; a nodus szintén lapos és hat ferde gerezdre 
oszlik. A stilus felső része közvetlenül átmegy a pyxis aljába. Az os
tyatartó maga nyolcz tornyú épületet példáz. A tornyok mind kerek
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alaprajzinak, négy nagyobb s négy kisebb. A nagyobbaknak kúpalakú tetöje 
az épület középső részének négyszögletes gúlaalakú tetöjével együtt lejár
ván, képezi a fedelet. Az épületet sodronykerítés veszi körül. 14— 15. század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

7 5  Go. Feszület.
Réz, aranyozva. Vert munka. A kereszt ágai négyszöggel összealko

tott négyes karéjokba végzőnek. Elől Máriának, Jánosnak s két angyalnak 
mellképei vannak kiverve, hátul a négy evangélista jelvénye. Elöl a föl
feszített, hátul az áldó Megváltót látjuk. 14-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 6  Go. Feszületalakú ereklyetár tő.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. A kereszt ágai négyes karé

jokban végződnek, melyekben hátul — reszelősen vésett mezőn — e betű
ket olvassuk: IRffiG Az ágakat magukat hátul vésett indák díszítik. 
14-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 7  Go. Kereset.
Bronz, aranyozva. Öntött munka. A kereszt síma karjai négyes karé

jokba végződnek, melyeknek mindegyikében — úgyszintén az ágak keresz
tezésénél — magas, apró ötszirmú virágokkal ékes foglalások emelkednek, 
melyek jelenleg üresen állanak. 14-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 8  Rn. Krisztus-feszület res^e.
Bronz, aranyozott. Öntött munka. Krisztus egymásra helyezett lábakkal, 

keskeny lágyéktakaróval, hosszú hajjal és tövis koronával a fejen van ábrá
zolva. Magassága 0006 m , a karok (kiterjesztve) to' j  cm. 15— 16. század.

Kiállítja dr. Czobor Béla.

7 9  Go. Keresytalakú ereklyetartó.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Az ágak négyes 

karéjokban végződnek. Az első lapon öntött feszület van reáforrasztva; a 
hátulsó lap véséssel ékes. Belül a négyes karéjok öt rekeszt képeznek erek
lyék befogadására. 14-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 0  Go. Torony alakú ereklyetár tő.
Talpa hatszögletes. Stilusát gömbalakú, fölül-alul hat-hat czikkel 

díszített nodus osztja ketté, melynek hengeralakú rotulusaiban festett, zo- 
mánczos fejeket látunk. Az ereklyetartó hosszúkás, négyszögletes torony
alakú. Hosszú oldalai áttöröttek. Pikkelyesen vésett tetején az egyik 
hosszú oldalon Seraphot, a másikon czímert látunk: ágaskodó kutyát? 
i6-ik század

Kiállítja Ipolyi Arnold.
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8 1  Go. Ostyatartó.
Réz, aranyozva. Talpa hatkaréjú. Pereme vízszintes. Pártája párká- 

nyos. A talp felső mezői véséssel díszesek. A rövid stílust nagy lapos 
nodus' osztja ketté. Hengeralakú rotulusainak végében világoskék vájt 
alapú zománczmezőkben e fölirást olvassuk: T- tttavta A stilus felső 
végéről hat oldalú gúla emelkedik föl a hat oldalú pvxis fenekéhez. 
A pyxisen bevésve látjuk az Angyali Üdvözletei, Jézust a jászolban, 
Krisztust az olajfák hegyén, a keresztrefeszítést, feltámadást és Ecce 
Homót. A pyxisnek csuklón járó fedele hatoldalú gúla, melyet alul 
falkorona szegélyez, élei czipő czímes gerinczekkel ékesek, oldala pikke
lyesen vésettek; ormán lencsealakú gombon keresztvirág s e fölött liliom 
áll. 15-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

8 2  Go. Feszület vagy ostyatar tó alsó résry.
Réz aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat ka- 

réjú; tagolt pereme sima; pártáját áttört oszlopsor képezi. A talp felső 
mezőin vésett dísz van. Az első mezőn: Mária trónon ülve tartja Jézust, 
ki egy mellette álló kehely felé nyúl, — a hátulsó mezon Alex. szent 
Katalin áll, a többi mezőt lomb díszíti. Stílusa s három nodusa hatoldalú. 
Az alsó nodus áttört oszlopsorral és oromzattal, a középső négyes karé
jokkal áttört rhombussorral és oromzattal van ékesítve, a felső sima. 
Magas. 0‘2i8. 15-ik század. Császka-féle lajstrom 20. sz.

Kiállítja Császka György.

8 3  Go. Kereset.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A kereszt karjai 

liliomokban végződnek, melyeknek mindegyikét hátul magas foglalási! 
vésett kővel ékesítették utólag. Alul jaspis-cameo van: bacchikus fej, — a 
jobb oldali ágon carneol intaglio: Éva és a kígyó — a felső ágon helio
trop intaglio: ó-testamentomi jelenet — a bal oldali ágon levő foglalás
ból hiányzik a kő. A hátulsó lap közepe áttörött, e díszítést szintén utó
lag rhombusalakú niellos ezüst lappal fedték, melyen szt. András van 
ábrázolva. Az első oldal ágaira és közepére rhombusalakú domborműves 
lemezek forrasztvák: Mária a gyermek Jézussal, Péter, Pál, János és 
András apostolok. A kereszt mindkét oldala vésett rhombosukkal ékes. 
14-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

8 4  Go. Ciborium.
Réz, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú, bevé

sett díszítéssel: elöl a boldogságos szűz, fején korona, jobb kezében lilio- 
mos jogar, bal karján a kis Krisztus. Az ettől jobra és balra fekvő mezön
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levéldiszítés; ezután egyik oldalon magyarországi szt. Erzsébet, a mási
kon szent János, a hátulsó mezon szt. György — gyalog, sisakot kivéve 
teljes fegyverzetben, vértjén és pajzsán kereszttel — a sárkányt agyonszúrja. 
A stilus hatoldalú, a nodus hat gerezdü; maga a csaknem gömbalakú ostya
tartó fölül-alúl 12 czikkes. Fölötte hatoldalú, támpilléres, kétemeletes torony 
emelkedik, melynek ormán feszület áll. Magassága 0-55 m. ciborium átm. 
014 m. 14— 15-ik század.

Kiállítja a szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

8 5  Go. Áldozó sjelencye.
Réz aranyozva. Öntött munka. Kerek; fölül-alúl tagolt gyűrű Csuk

lóban járó fedelet szintén tagolt gyűrű és oromzat övedzi. Négyszögletes 
gombján keresztvirág. Elöl csuklóban járó kapcsos zár. Magassága o 07. 
Átm. o'oyS. 14— 15-ik század.

Kiállítja a győri székesegyház.

8 6  Go. Edény.
Ezüst. Öntött és vert munka. Gömbalakú négyes karéjokkal áttört 

lábon álló testén reszelösen vésett szalagon e fölirást olvassuk:

Rövid sima nyakát a testtől párkány választja el 14-ik század modorában.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 7  G. Körtvélyesi ciborium.
Réz, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hat karéjú talpa — 

három karéj körszelet, három hegyes szögletben végződik — és stílusa 
simák. A középső nodus rhombusalakú rotulusaiba álékkövek foglalvák. 
A hatoldalú pyxis • és gúla - alakú íödele vésett ábrázolásokkal ékesek. 
A pyxis oldalán : angyali üdvözlet, Krisztus az olajfák hegyén, Judás csókja, 
Krisztus Herodes előtt, Krisztus ostoroztatása, feszület Mária és János 
közt. A fedélen Péter és Pál és a négy evangélista. Az ormon levő kereszt
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valószínűen jelenkorbeli. Magassága 0-39. 14-ik század, Császka-féle lajs
trom 16. szám.

VÉSETT ÁBRÁZOLÁSOK A 87. SZ. CIBORIUMRÓL.

A körtvélyesi templom tulajdona. Kiállítja Csúszka György püspök.

8 8  Go. Úrmutató.
Bronz, aranyozva. Öntött, áttört, vésett és zománczolt munka. I izen- 

kétkaréju — hat félköratakú, hat szögletben végződik — talpa vízszintes 
peremen áll. Pártája párkánynyal és gyöngysorral ékes. A talpat a stílus
tól szintén párkányos, gyöngysoros, hat oldalú nodus választja el. A vájt 
alapú zománczczal díszes stíluson, a zománcz mezőkben csillagokat, virá
gokat és mértani alakokat látunk. A mezők váltakozva kékek, vörösek vagy 
feketék. Az üvegház hat oldalú, támpillérei áttört csúcsíves ablakokkal 
ékes hat oldalú tornyot példáz. 14-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

8 9  Go. Feszület.
Bronz, aranyozva. Öntött és vésett munka. A kereszt ágai három

három gombbal ékes négyes karéjokban végződnek, melyekben alól-fölül 
az Urat, az oldalsókban Máriát és Jánost látjuk bevésve. Az alsóban a 
kálvária-hegyet példázza a vésés, melyről egy vésett kereszt emelkedik. Ez 
három szeg lyukkal van átfúrva, a Megváltó azonban hiányzik róla. A há- 
tulsó oldalon az ágak végére az evangélisták jelvényei vésvék, a kereszt 
közepére vésett négyes karéjban pedig az Agnus Dei-t látjuk. Állítólag 
abyssiniai munka. Kiállítja Ipolyi Arnold.

Magy. tö rt. ö tvösm ű-kiállitis. II. 3
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HARMADIK SZEKRÉNY.

XIV— XV-dik századbeli tárgyak.

1 Go. Nyitrai evangelisterium.
Ezüst aranyozva. Vert munka. Az első lap be van borítva ezüst 

lemezzel, melynek erősen kiszökellő, legkívül csavart vonallal beszegett 
kerete két gyöngysor s három-három domború vonal — a középső szem
csés — közé foglalt négy szirmú virágokkal díszes, melyek közt két-két 
ötszirmú apró virágocska van. Négy sarkán párkányos karéju négyes karéjok 
vannak. A két felső sodronyos zománczú: át nem látszó sötét kék alapon 
három szirmú át nem látszó sötét vörös virágok. Alúl a bal sarkon czímer 
— lásd a mellékelt rajzot. — A jobb sarok díszítéséből hiányzik a lemez. 
A keret középső részein balra szent Lukács angyala, alúl szent Máté ökre, 
jobbra szent Márk oroszlánya öntött dombormüvecskékben alkalmazvák. 
A középen aranyozatlan ezüst, — az ereklye befogadására szolgáló — 

kettős kereszt emelkedik, e fölött pedig feszület. Krisz
tus baloldalán szent Janos áll talpazaton, fölötte egy 
csillagot látunk — jobb oldalán Mária. Mind a három 
alak meztelen részei aranyozatlanok. A hátlapon öt, sod
ronynyal beszegett ezüst gomb van. 14-ik század.

Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

2  Go. Ereklyetartő kettős kereszt.
Arany. Talpa és nyele aranyos ezüst. Öntött, vert, vésett és áttört 

munka. Négyes karéju talpa négy oroszlán lábon áll; pereme sima. Pártáját 
10 fajta karéjokkal áttört négyszögök díszítik. A talp felső mezői sima sza
lagokkal beszegvék, czápás alapon vésett lombdiszítéssel és egy-egy négyes 
karéjú lemezzel ékesek. Az áttetsző zománczos lemezek kétfélék. Kettőn — 
lásd az i. számot — a fonalasán vésett violaszín zománczos mezőben négy 
kék tövű, áttetsző zöld levél közt paizs van; rajta négy arany és négy 
sárga — át nem látszó lakk helyreállítás — pólya és áttetsző kék mezőben 
liliomok. Kettőn — lásd a 2. számot — mindenik karéjban sima aranyos 
esik hármas karéjt képez, a külső s belső karéjok közt maradó három
szögeket zöld zománcz tölti ki. Bennök fonalasán vésett alapon négy 
áttetsző kék tövü, áttetsző violaszín levél közt paizs, melyen sárga mező
ben — át nem látszó lakk újítás — jobbra néző koronás arany sas van. 
A nyelet kétemeletes támpilléres torony képezi; áttört ablakainak háttere 
áttetsző zöld, egyes helyekütt pedig violaszín zománcz A torony első
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oldalára felül hatszögletes saphir van erősítve. Ormán áll a kettős kereszt. 
A kereszt ágainak végét négyoldalú gúlákon ülő négyes karéjok díszítik. 
Mindegyik karéjt elől át nem látszó világos-kék zománcz alapon arany 
foglalásban egy-egy nagy saphir — a fölső ágon a cabochon — nyolcz 
rubint és négy smaragd -— ä cabochon — díszíti; hátul a felsőben áttetsző 
zöld lombok közt kékes fekete zománczban e fölírás vera parti,, | 
cula STAE I crucis; az alsóban feketés kék zománczczal kétfejű sas, 
középen szívpaizs fehér pólyával narancsvörös alapon — Alsó-Ausztria 
czímere — ; az oldalsókban a négy evangélista jelvénye van áttetsző zöld 
barna, kék és vörös zománcz színekben. A öt íölső ág végét egy-egy

5. sz. 3. sz. 4. SZ.

gyöngy ékesíti, — egy gyöngy hiányzik. A kereszt hónaljaiban egy-egy 
kék tövü narancsvörös levél ül, — egy hiányzik. A kereszt oldalaira 
sima sodronyból készített négyes karéjok forrasztvák. A kereszt első lapját 
kristály lemez íedi, mely alatt a szent kereszt darabjai látszanak; az ágak 
végén egy-egy négyszögletes mezőben czímerek vannak az öt fölsőben a 
pólyák, — négy át nem látszó sárga, négy fehér zománcz — és átlátszó 
kék zománczalapon a liliomok — lásd a 3. számot; az alsóban áttetsző 
zöld alapon fehér sas, koronája és csőre arany. A kereszt hátlapján áttetsző 
zománczos díszítést látunk; zöld indákon sárgabibéjü kék és kékbibéjü sárga 
virágok. Az ágak keresztezésénél áttetsző zöld zománczos négyes karéjok
ban egy-egy czímerpaizs van, fölül a fehér és narancsvörös pólyák, s lilio
mok áttetsző kék mezőben, — lásd a 4. számot — alul narancssárga

3 *
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mezőben arany kettős kereszt. Lásd az 5. számot. Az arany kereszt s a 
talpon levő czímerek 14-ik század — 1370 után. Magassága 0 655.

Kiállítja a cs. és k. udvari kápolnának kincstára.

3 Go. Nagy Lajos lengyel címere.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A torna 

paizson, körben, vörös, át nem látszó zománcz mezőben, koronás ezüst sast 
látunk — koronája, csőre, karmai és a farkán levő gyűrű aranyosak, szár
nyain áttetsző sárga zománczos csík vonúl végig. Két egymásba járó hatos 
karéj képezi a kör belső szegélyét; közeiket át nem látszó fekete zománcz 
és három szirmú virágocskák töltik ki. A paizs mezőjét áttetsző kék zománcz 
fedi, közte az alapból vésett indák vannak, melyeken lapos domborművű 
áttetsző zöld, violaszín és sárga zománczczal fedett levelek ülnek. A zárt 
csöbör sisakon takaró felett ezüst sas ül, — koronája, csőre, karmai, szár
nyán egy csík és a farkán levő gyűrű aranyosak. A sisak orczalapja ara- 
nyozatlan s bevésett kereszttel ékes. Magassága o 145. 1370 után.

Kiállítja az aacheni káptalan.

4  Go. Nagy Lajos ereklye mutatója.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa négy 

karéjú; pereme párkányos; pártáját négyes karéjokkal áttört négyszögök — 
10 fajta — diszíti. A talp felső mezőire zománczos, czímeres lemezek erősít- 
vék, áttetsző sötétkék alapon váltakozva a pólyás és liliomos czímer — 
át nem látszó vörös és fekete — lásd 1. ábra — s sisak, melyet a

i. sz. 2. sz.

liljomos korona, a strucztollak és a patkót evő struczfej ékesítnek — lásd 
2. ábra. A talpat a stílustól támpilléres négvszögletü toronyka választja 
el, oldalára két-két csúcsíves ablak van vésve. A stilus sima; egy kisebb 
s egy nagyobb nodus három részre osztja; a nagyobbikön négyszögletes 
rotulusok, végeiken áttetsző kék zománcz alapon e fölírás :
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A stilus felső végén egy a kisebb nodushoz hasonló nodus ül, melyből 
nyolcz szirmú liliom nő ki. Ezen nyugszik a hengeralakú kristályház kerek 
sima talpazata, melyet négy párkányos pánt összeköt a foglalvány felső 
csipkésszélü gyűrűjével. A kúpola-alakú kristályfedelet alúl oromzatos gyűrű 
szegi be ; ezt négy párkányos, felül levélben végződő pánt köti össze a 
pikkelyes gombbal, melynek ormán feszület áll; a keresztkaroknak végei 
ferdék. A felsőn mondatszalag van erősítve. Magassága 042.  XIV. század.

Kiállítja az aacheni káptalan.

5 G. Nagy Lajos magyar címere.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A torna 

paizson a vörös pólyák át nem látszó zománczczal ábrázolvák, a liliomokat

pedig áttetsző sötétkék zománcz mezőben látjuk. Az aranyos zárt csöbör 
sisakon aranycsíkos takaró és korona van, melyből három strucztoll s az 
aranypatkót evő aranycsőrü struczfej meredez. Magassága O'i 5. 1370 után.

Kiállítja az aacheni káptalan.

6—12 G. Két gyertyatar tő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa négy
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karéjú ; pereme párkányos; pártájára domború ötágú csillagok ponczolvák. 
A talp felső aranyozatlan mezőire rhombusalaku zománczos czímeres leme
zek erősítvék: váltakozva áttetsző zöld alapon a pólyás és liliomos paizs 
— lásd i. ábra — s kék alapon a koronával, tollal és patkót evő strucz- 
fejjel ékes sisak — lásd 2. ábra. — A talpat a stílustól aranyos, csúcsíves, 
támpilléres vésett ablakokkal díszes tornyocska választja el. A stílust egy

i. szám. 2. szám.

kisebb s egy nagyobb, sodronynyal beszegett aranyos nodus három részre 
osztják. A stilus végén a kisebbikhez hasonló nodus ül, melyen fölül 
— sodronynyal beszegett — oromzattal díszes csonka gúla nyugszik; ezen 
pedig a hatszögletű tányér. A tányér két széle csuklóban jár felhajtható, 
aranyos karimáján két párkány közt négyszirmú virágok ponczolvák Közé
pütt hegyes kúpalakú szeg. Magassága 14-ik század.

Kiállítja az aacheni káptalan.

7 Szentnek éreklyetartó mellképe.
Bronz, aranyozva. Vert, öntött és ponczolt munka. A szakáll hegyei 

külön öntvék és odaforrasztvák. A ruhán ponczolt díszítés van. A koponya 
teteje, mely nyilván fedelet képezett, hiányzik. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8  G. Corner.
Ezüst aranyozott. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Két sárkány 

a hátán két tornyocska közt levő négyes karéjú keretet tart; a tornyocs- 
kák és a keret közt fogas szélű félhold és mellette fölül, alúl csigaalakúan 
csavart fogas élű tekercs ül. A tornyocskák szívalakú ormokkal koronáz- 
vák, ablakaikon rácsozat van. Tetejükön griffmadár ágaskodik, mely első 
lábait a keret fölső részére nyugtatja. A keret felső és alsó karéját tojás- 
dad, reszelős felületű mezőcske; az oldalsókat két fogas élű kerettel besze
gett félhold — melyeket csigamódjára tekert végű kettős lemez tart ösz- 
sze — ketté osztja. A kereten áttetsző sötétkék zománcz közt e minus
cula betűk csillognak : ,,ich \ beger \ maria \ lere | gotes | lere | wolde | ich
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mer“. — Lásd a rajzot. — A keretben legalul liliomos ormokkal koroná
zott falazatot látunk. Középütt két oszlopocskán nyugvó csúcsíves bolthaj
tásos kapu nyílik, tetöjén vésés négyszögletes cserepet példáz s czipőczím- 
sor koronázza, rajta áttört oldalú kerek ormozatos torony áll. Mögötte 
négyszögletes torony áll. Ennek ajtaját két csúcsív képezi, oldalán pedig 
egy-egy ablakkal áttörvék. Jobbra s balra mellette egy-egy oromzatos kerek 
torony van, melyből erkély nyúlik ki. Két oldalt legszélröl a falazat maga 
kidomborodván, kerek tornyot képez; az egyikből férfi-fejű, a másikból nő- 
fejü oroszlán nö ki, melyek első lábakon oszlopos, kerek tornyos, bolt
hajtásos kaput tartanak; a kapu mögött hátúi még egy torony látszik. 
E részek közé paizs van illesztve; rajta a pólyák vörös, át nem látszó zo- 
mánczczal és a liliomok áttetsző kék zománcz alapon ábrázolvák. Eölötte

1 9

épület-homlokzat van, melyből középütt három toronyos kapuzat, oldalt 
tornyos erkélyek szökellnek ki. A keret fölött ismét épület-homlokzat 
díszeleg. Két oldalt négyszögletes consoleokon fülke; a tető oromzatos s 
egy nagyobb négyszögletes s három kisebb kerek toronynyal ékes. A. jobb 
oldalon levő fülkében szt. Imre, a baloldalon levőben szent István áll, 
hátterük áttetsző zöld zománczos, — a jobb fülke háttere hiányzik. 
A homlokzat középső része ismét három részre oszlik; három tornyos, 
zöld zománczos hátterű fülkében szent László áll, jobbra az oromzat 
felett kék zománczos háttér előtt — szabadon — zárt csöbörsisak, rajta 
takaró felett korona, melyből két ezüst strucztoll nő ki s aranypatkót evő 
struezfej; balra ugyanolyan oromzattal s háttérrel hasonló sisak, melynek 
dísze ezüst orczáju koronás kétszarvu férfi-fej. Magassága 0 22. 14. század.

Kiállítja az aacheni káptalan.

9 G. Mária a gyermek Jézussal.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pázsitot 

példázó zöld hideg zománczczal borított dombon áll Mária. Jobbjában
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párkányos gombba végződő jogart tart; bal kezén a gyermek Jézus ül. 
Hosszú bő ruháját aranyos öv szorítja derekához. Az öv egyik végén 
csat s sodronynyal szegett szíjvéget, a másikon ugyan ilyen szíjvéget 
látunk, melyről körtécske lóg. Az öv szalagját boglárok diszítik. A kissé 
kivágott ruhát a nyaknál s alul prémet példázó fonalas véséssel ékes ara
nyos csík szegélyzi. Az ujjak goticus ízlésű domború levéldiszítéssel ékes 
pereczekkel beszegvék. Jobb lába hegyén — külön készített — arany- 
czipőt látunk. A ruha felett palástot visel, mely köröskörül aranyos sza
laggal van beszegve; ez két szélén vastag sodronynyal, a belsőn pedig 
ezen kívül csipkézettel van diszítve s gyöngyökkel váltakozó ékkövekkel 
-— gránátokkal és smaragdokkal — kirakva. Fején huszonkét — tizenegy 
nagyobb, tizenegy kisebb — liliomos ágú korona van; abroncsa hasonló 
a palást szegélyéhez. Felül két czipőczímer négszögletü csúcsban találkozó 
pánt zárja a koronát. Hosszú aranyos haja hátul derékig eltakarja a palás
tot. A Jézuska meztelen, jobbjával áld, baljában kereszttel ékes gömböt 
tart. Fején három liliom keresztes nimbust példáz. Mária kezei s a Jézus 
gyermek külön készítvék s csapokkal vannak a szoborhoz erősítve. Ma
gassága o'65. 14-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Ferencz.

10 G. Nagy Lajos ereklye mutatója.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú; 

függélyes pereme párkányos; pártáját alúl gyöngysor, fölül négyes karé
jok — 4 fajta diszítik. Talpa felső mezőin váltakozva vésett levél díszí
tést és rhombus - alakú zománczos czímeres lemezeket látunk. A ma-

gyar-anjou czímeren a zománcz át nem látszó sötétvörös és áttetsző kék; 
a lengyelen át nem látszó veres; a struczos sisakon áttetsző kék és át 
nem látszó fekete. Legfelül a talp tagolt; a sima stilus hatszögletes. A no- 
dust fölül - alúl tizenkét-tizenkét áttört czikkecske díszíti. A rhombus 
alakú rotulusokon áttetsző kék zománcz alapon e fölírást olvassuk:

A kristályház hengeralakú. Foglalása : három

pánttal összekötött karikák, mindannyit gyöngysorok ékítik, az alsó kari
kát azonkívül oromzat is. A csuklóban járó fedél gyöngyös, oromzatos 
gyűrű, melyen hatoldalú pikkelyes torony emelkedik; ormán kettős ke-
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reszt áll. A kereszt függélyesen álló s felső ágainak végei ferdék. Magas-
sága 0-34. 14-ik század.

Kiállítja az aacheni káptalan.

11  G. Corner.
Az 5. számúnak párja, csakhogy a paizs egyenesebben áll a sisak alatt, 

magassága ennél fogva 0155. 1370 után.
Kiállítja az aacheni káptalan.

12
Lásd 6. számnál.

1 3  G. Corner.
A 3. számúnak párja, csakhogy a sisak takarója sokkal hosszabb, 

orczalapja pedig a kereszten kívül pontozott háromszöggel ékes, a paizs

13. SZ. LENGYEL CZÍMER.

kék zománcza élénkebb, a sisak és a sas rajzában apró eltérések észrevehe
tők, mindez arra vall, hogy e czímert nem az az ötvös készítette, kinek 
kezeiből a többi kikerült. Magassága 0-14. 1370 után.

Kiállítja az aacheni káptalan.
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14 Go. Corner.
Ez előbbinek párja csakhogy a felírás úgy hangzik: „ ich | begere | 

maria j leve | gotes | lehre | wolde \ ich mer“, a keretben levő felső kapuzat 
tornyának csúcsa kiányzik, ellenben szent Imre mögött a zöld zománczos 
háttér megmaradt. Magassága 0'22. 14-ik század.

Kiállítja az aacheni káptalan.

15 Go. S%ent L ústJ ó üres ereklyetár tő mellszobra.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpát két, 

vastag sodrony nyal szegély zett csík képezi. Az alsó hármas karéjokkal áttörött 
— 9 fajta. A fölsőn vastag, egymást keresztező sodronyok, 18 nagyobb, hosz- 
szúkás hegyes végű és 36 kisebb háromszögletes mezőt képez. A nagy 
mezőket csipkésen hajtott, sodronynyal beszegett, reszelös felületű ezüst 
lemezek töltik ki. Ezeket egykor áttetsző sötét-kék zománcz borította, me
lyet öt ágú aranyos csillagocskák czifráztak. A szobor alsó részének kör
vonalai megegyeznek a vállak körvonalaival; különben ez alsó rész tago
latlan. Rajta síma, domború, derékszögű párkány levelek négyszögeket és 
háromszögeket, a vállakon pedig fölül nyílhegy-alakú mezőket képez. Mind 
e mezőket csipkés, sodronyos szélű ezüst lemezek fedik, melyen öt ágú 
csillagokkal diszített áttettsző violaszinü zománczalapon nagy sodrony- 
zománezos virágot látunk. A virágnak négy csipkés szélű szirmát áttetsző 
sötétkék, négy porodáját áttetsző sötétzöld, bibéjét áttetsző sötétsárga 
zománcz fedi; e részeket apró ezüst pontok díszítik. Elől, a középső mező
ben e díszítés helyett Magyarország zománczos czímerét látjuk. Az alap 

fekete; a korona abroncsán levő hosszúkás gyön
gyök áttetsző violaszínüek, az apró kerek gyöngyök 
áttesző zöldek. A mellék-paizsok alapja át nem lát
szó vörös, a hegyek áttetsző zöldek. Az összes 
zománezot valamely túlbuzgó, szakértelem híján szű
kölködő főpap olajmázzal bekenette, minek követ
keztében a zománcz elhomályosult, a színek piszkos 
szürkésekké, kékekké vagy barnásokká váltak. A szo

bor nyakán vastag aranyozatlan pereczet visel. Az egész fej, szakállostól, 
bajszostól, hajastól aranyozott. A szemgolyókon fehér, a pupillákon fekete 
hideg zománcz nyomait látjuk. Az iris aranyozott. A száj kissé nyitott, 
úgy hogy a felső fogsor kilátszik; az alsó ajkon mintha vörös hideg 
zománcz nyomait észlelhetnők. A haj, szakáll és bajusz vastagabb és véko
nyabb fonalakra oszlik. A bajusz három-három kacskaringós fürtben vég
ződik. A szobor fejét 10 nagyobb stilizált leveles és 10 kisebb liliomos ágú 
korona övedzi. A korona abroncsán síma sodronyok köröket képeznek; 
hasonló sodronyok a nagy ágak tövét egymással s a kisebbekével félkörös 
kanyarodással összekötvén, három szögletes mezőket alkotnak. A körökben
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14. SZ. MAGYAR ANJOU CZÍMER AACHENBŐL.
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15. SZ. SZENT LÁSZLÓ EREKKLYETARTÓ MELLSZOBRA.
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aranyozatlan ezüst szirmú virágok ülnek; mindegyiknek közepén aranyo
zott foglaláséi nagy kő ül. A körök közt stilizált, aranyozatlan ezüst lomb- 
diszités van; rajta aranyozott foglaláséi kisebb négyszögletes kő. A kisebb 
liliomok töve alatt cherubfejeket, a nagyobbaké alatt sodronynyal kereteit — 

egykor zománczczal borított — lapocskák vannak, köze
pükön aranyos gyöngygyek A nagy stilizált leveles 
agakon aranyozatlan ezüst virág fölött egy-egy aranyo
zott foglalványú kő van. Az abroncsra belül Náprágyi 
püspök külön lemezre vésett czímere van reáerősítve s 
e fölirás bevésve: IN HONOREM S. LADISLAI 
REGIS HV NG : DE ME TRITVS NAPRAGI 
EPPVS I ET CANCELL TRANSYL : RENOVAVIT 

PRÁGÁÉ ANNO M.DC. eme német (!!!) pedig bekarczolva: Durch 
Hausier renovirt iSjo.  24. Juli. E koronából legfeljebb az abroncs maga, 
a sodronynyal szegélyzett lemezkék s a liliomágak XV-ik századbeliek, 
a többi mind a fölirásban említett XVI. századbeli helyreállításkor készült. 
Készült 1407 után.
A győri székesegyház tulajdona. Kiállítja a győri székesegyház.

16  G. Erehlyetartő.
Bronz, aranyozva. A talp felső mezőin a karéjoknak megfelelő része

ken makkok és tölgylevelek vésvék; a többi rész kerek alapról emelkedő 
kupola, mely fölül hatszögletessé törik. A talpat a stílustól hatoldalú pár
kányokkal díszes tag választja el. Oldalain át nem látszó vörös és sötét-kék 
zománczos mezők közt aranyos levél- és virágdiszítés van. A stilus oldalain 

át nem látszó világos-kék zománcz közt hasonló 
mívű indák. A nodust fölül-alul hat-hat vert levél 
díszíti. Kerek rotulusai közül négyben lapos dom
borművű áttetsző zománczczal borított képeket lá
tunk ; kettőben áttetsző zománcz közt ezüst paizson 
kék pólyán két ezüstliliom közt nyolczágú ezüst csil
lag van. A képek: feszület, Mária, keresztelő szt. Já

nos és egy lobogót tartó szent. A zománcz színek: át nem latszó vörös, 
áttetsző kék, zöld, sárga, testszín. A kehelyalakú ereklyetartó és fedele kris
tályból készült, széleiken csipkés foglalás van. Felül kereszt áll, melynek 
talpán vésett és áttetsző sötét-kék zománczczal kitöltött betűket látunk 
+  6 I0 VÄTII . eWATTO . PALADIHl. 14— 15-ik század. Magassága 0-33.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

17 G. Erehlyetartő fesjíilet.
Ezüst aranyozva. Talpa nyolez karéjú, melyek közül négy hegyes 

szögletben végződik. Pereme tagolt. Pártája áttört — 16 fajta. A talp felső
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mezőit párkányos lemezkék szegélyzik. A mezőket ezüst lemezek borítják, 
melyekre lapos dombormüvek vésvék. Ezeket áttetsző zománcz borítja. 
A dombormüvek következőket ábrázolnak: szent Mihály a sárkányt leszúrja, 
alatta a zomanczon fölirás töredékei — 1. i. sz. — Alex. szent Katalin, 
alatta medve s fölirás töredékei — l. 2. sz. — nöszent kezében zacskó (?) 
alatta róka s fölirástöredék — 1. 3. sz. — nőszent, lábai alatt ördög; püspök, 
alatta fölirás töredéke — l. 4. sz. — sárkányon álló koronás, lobogót 
tartó férfiszent, alatta fölirás töredéke — 1. 5. sz. — sárkányon álló 
szent Péter; szakállas, öreg szent, alatta kakas. Az előforduló zománcz- 
szinek: áttetsző kék, sárga, violaszin, zöld, át nem látszó fekete. A fölirás 
s néhány diszítés a zománczra reá forrasztott arany lemezke. A talpat 
fölül párkány szegélyzi. A stilus tagjait nyolcz oldalú szögletes gombok 
képezik. A nodust két czipőczímes gerinczü csonka gúla közt álló nyolcz 
támpilléres csúcsíves, áttört hátú oromzatos fülke képezi. A fülkékben ara- 
nyozatlan ezüst szobrocskák állnak: Mária a gyermek Jézussal, lábainál

i. szám. 2. szám. 4. szám. 5. szám.

a támpillérek közé beillesztett mondatszalag fölirástöredékével, nöszent fejére 
húzott palásttal, forgós sisaku szent, nöszent fejére húzott palásttal, szent 
diaconus, fiatal szent nő, szent püspök. A kereszt karjai hármas karéjokban 
végződnek, melyekben elöl sodrom nyal beszegett aranyozatlan lemezre 
erősítve a négy evangélistának domború, aranyos jelvényeit látjuk, hátul 
sodronynyal szegélyzett lemez áttetsző zománczczal van borítva, rajta fehér 
gombok, arany sugarak és csillagok, közepén liliomkoszorús foglalásban 
a cabochon csiszolt kristály. A kereszt első lapjára feszület van vésve, mely 
igazgyöngy-füzérekkel van kirakva. A Megváltó domború szobra — a sebet 
jobb oldalán rubint példázza, — három szeggel van oda erősítve. A kereszt 
két oldalából czipőczímes ágak nőnek ki, melyeknek végén János és Mag
dolna szobrai állnak. A kereszt karjai közt fölül két oldalt egy-egy kilencz 
szirmú liliom áll; a külső három szirom aranyozott, a középső három 
aranyozatlan ezüst, a legbelső három áttetsző kék zománczczal volt egykor 
borítva, úgy szintén a bibe, — csak az egyik maradt meg. A kereszt hátán
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öt kék zománczos levélből kinövő zöld zománczos ág van, melyeken három
három kék zománczos, négyszirmú virág ül. Középütt levélkoszorús — 
48 fajta — foglalási! négyszögletes kristály. Az ormon négy levélen 
vastag sodronyból és levélkoszorúból — 48 fajta — alkotott fészekben hat 
pélikánfia ül, közepéből hasonló levél koszorúból hatszögletű kristályoszlop 
nő ki, melyen a mellét tépő pelikán áll. 15. század. Magassága o’645.

Kiállítja a nagydisznódi ág. ev. templom.

18 Mária s a gyermek Jégus szobra.
Réz, aranyozás nyomaival. Vert munka. A madonna hosszú ujjas kön

töst s fejét is takaró bő palástot visel; a gyermek Jézus bő inget és pa
lástot. 14-ik század.

Kiállítja Pulszky Károly.

19 Go. Úr mutató.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa nyolcz karéjú; -— 

négy félköralakú, négy hegyes szögletben végződik. Pereme síma, pártája 
hármas karéjokkal van áttörve -—- 9 fajta. — Talpának felső mezői simák, 
A talpat a stílustól hatszögletes, fölül alúl hármas karéjokkal áttört gomb 
választja el. A stilus tagjait áttetsző sötétkék zománcz alapon aranyozott

1 1 M US II Ul

>b||UT B25E1ES
betűs fölírás ékíti. A felsőn és az alsón a nodust hatoldalú támpilléres 
kerek íves áttört ablakokkal díszített torony képezi. A hengeralakú üvegház 
talpazatát alúl hatoldalú támpilléres, áttört ablakokkal és oromzattal díszített 
torony képezi, ezen hat czipőczímes gerinczczel díszített csonka kúp áll, 
melyből két oldalt kunkorodott végű, fogas élű lemezek nőnek k i; végeik
ben hárfát tartó sírén ül s rajtok angyal térdel, melynek meztelen 
részei aranyozatlanok. A talpazat legfelső része két vastag sodronynyal és 
lelógó levélkoszorúval van díszítve. Ezt az üvegház hasonló tedelével kö
rökkel áttört liliomsorokkal beszegett pánt köti össze. Az üvegház maga 
kristály. Az üvegház tetején hat csúcsívvel, hat áttört ablakkal és hat czipő
czímes gerinczczel díszített kúpalakú torony áll. Az ormon feszület van 
Mária és János közt — a kereszt újabb eredetű az Urmutatónál. 15-ik 
század. Magassága o 66.

Kiállítja a nagydisznódi ág. ev. templom.
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2 0  Rm. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Kerek síma talpa vízszintes 

peremen áll. Pártája párkányos; hengeralakú stílusán e fölirás: UtítVta 
oJ>0 0 »  I í|ilf. A vastag sodronyok közé foglalt nodust fölül-alul hat-hat vé
sett levéldíszszel ékes czikk diszíti, hat hengeralakú rotulusának végében pe
dig e betűket látjuk : I f l t íS V S . Cuppája síma. 14-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
2 1  Rm. Kehely.

Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Talpa kerek, pereme síma. 
A talp fölső mezejének alapja köröcskékkel czápásan vert; ezen négy a 
talp fölső széléről kiinduló síma liliom s tizenkét síma gomb domborodik. 
A liliomok közt kerek foglalásban áttetsző sötétkék zománczalapon a négy 
evangélista fejét látjuk — három szakállas, egy szakállatlan. — A henger
alakú stilustagok alapja fonalasait vésett; rajta hegyeikkel érintkező hosszúkás 
hólyagocskák; a kissé lapos nodust gyöngysor övedzi, s róla hat henger
alakú rotulus szökell k i, melyeknek végein áttetsző sötétkék zománcz 
alapon e betűk fénylenek:

A síma cuppa kosarát keskeny lemez jelzi. Magassága OM95. C. átm. o 'ii6 . 
14— 15-ik század.
A bőnyi ref. egyház tulajdona. Kiállítja a győri helyi bizottság.

2 2  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vert munka. A talpon három czímer van :

•Í-F-VC-HVP-

kettő fekete zománezos, egy bevésett. A stilus tagjain e betűk láthatók:

15-ik század
Kiállítja a soproni Szt-Mihály templom.

2 3  Go. Kaniysay kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat-

Magy. tö rt. ö tvösm ű-kiállítás. II. 4



50 Harm adik szekrény.

karéjú. Széles pereme síma. Pártája négyes karéjokkal áttört. A síma tal
pat a stílustól erősen kiszökellő hatszögletes lapos gomb választja el, 
melynek oldalain síma keretben át nem látszó kék alapra kissé dom
borodó öt négyszirmu fehér, vörösbibéjü virág van festve. A stilus ré
szeinek oldalain váltakozva áttetsző sötét violaszín, zöld és kék alapon 
ez aranyos betűk csillognak: —
A nodust síma pántok hat gerezdre osztják, melyeken érdes alapon dom
borodik a rotulusok keretének hegyét képező két-két liliom. A henger
alakú rotulosokat aranyos gyöngysor övedzi; bennök festett zománcz- 
ozímer: — áttetsző sötétkék alapon, fehér paizs — váltakozik szent Borbála

2 1 . SZ. KEHELY. 2 3 .  SZ. KEHELY.

alex szent Katalin s magyarországi szent Erzsébet térdképeivel, melyek 
aranyos alapon lapos domborműkkel vésvék s áttetsző zöld, sárga s kék 
zománczczal födvék. A cuppának levélkoszorúval szegélyzett kosarán re- 
szelős alapon vésett lombdiszítést látunk. Magassága 0'22$. C. átm. o -i24. 
15-ik század.

Kiállítja a győri székesegyház.

2 4  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hatkaréjú talpa vízszin

tes peremen áll. Pártáját három domború párkány közt két gyöngysor ékesíti. 
A talp felső mezőit reszelős alapon vésett növénydiszítés ékesíti. A stilus 
kék zománczos oldalain e betűk fénylenek:
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A lapos nodust hat vésett diszítésü, ferdén álló czikk hat részre osztja, me
lyeknek mindegyikét két domborodás díszíti. A síma cuppán e fölirást olvas
suk reszelős alapú szalagon:

14— 15-ik század.
Kiállítja a brassómegyei bizottság.

25 Rm. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek talpának pereme füg

gélyesen áll s rhombusokba elrendezett körökkel van áttörve. A talp fölső 
része bevésett borostyán indával díszes, melyek közt hat vastag sodrony
nyal szegélyezett, kerek, domborműves lemezke van alkalmazva. Az elsőn 
feszületet, a másodikon jászolban fekvő Jézuskát (?) a harmadikon térdelő, a

2 4 . SZ. KEHELY. 2 5 . SZ. KEHELY.

negyediken keresztet tartó alakot, az ötödiken Krisztust az oszlophoz kötve (?) 
a hatodikon zászlótartó alakot látunk. A kerek száron a következő felírásokat
olvassuk maiasculákban alul
A nodus rotulusain pedig e betűk állnak : +  IBSVS Magassága o’76 c., átm. 
0’i03. Találtatott Nagy-Ladnán. 14— 15-ik század.
Kassai székesegyház tulajdona. Kiállítja Schuszter püspök úr.

26 Rm. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, pereme 

sima ; pártáját domború négyes karéjsor ékesíti. A talp felső lapjára négy, 
háromszirmu levéllel díszített háromszög van bevésve s négy kerek dom
bormű van erősítve. A dombormüvek a következőket ábrázolják: Jézus 
bemutatása a templomban, a három király imádása, Jézus a jászolban, 
feszület Mária és János közt. A talpat fölül pontsor szegélyzi. A henger
alakú stilus felső tagján e fölirás áttetsző sötétkék zománcz-alapon, aranyos

4

betűkkel J az alsón pedig ez áll
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A nodust fölül-alúl két sima gyűrű közt gyöngysor szegi be. Az öt 
négyes karéjú rotulus közt fölül-alúl egy öt szirmú levél ül. A rotulusok- 
ban áttetsző sötétkék zománcz alapon aranyos betűkkel

A sima cuppát alúl két sima gyűrű közt gyöngysor ékesiti. Magassága 
o i7. C. átm. o i l .

2 7  Go. Ereklyetár tó feszület.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa nyolcz 

karéjú, négy csúcsívben, négy pedig hegyes szögletben végződik. Víz-

Budapest felső vízivárosi templom tulajdona. Kiállítja Cselka Nándor esperes.
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szintes pereme sima; pártája hármas karéjokkal van áttörve. Talpának 
felső mezőin váltakoznak vésett alapra erősített négy szirom közt levő 
nőfejek és lapos domborművű vésett alakok, melyeknek alapját és ruhá
zatát egykor zománcz borította; a meztelen részek aranyozottak. Az alakok 
következőek : Krisztus föltámadása, Krisztus az oszlophoz kötve, Constantin 
és Helena térdelve, Ecce homo. A stilus legalsó része nyolczszögletes 
falkoronás tornyocska, oldalai csúcsívvel összekötött támpillérek, rajtok 
egykor zománczos lemezkék voltak. A stilus erre kővetkező tagja és a 
legfelső négyszögletes falkoronás tornyácskák; támpilléres oldalaikon csúcs
íves ablakok vannak, négyszögletes lapos nodust fölül, alúl négy-négy 
domború levél díszíti. A négyes karéjú rotulusokon :

Magára a feszületre elöl lombos ág van bevésve és a Megváltó domború 
öntött alakja három szeggel odaerősítve. A feszület karjai négyes karéjokban 
végződnek, melyekre ezüst lemezek erősítvék. Ezeken lapos domborműves 
növénydiszítések és alakok vésvék, melyeknek alapját és ruházatát áttetsző 
zománcz borította egykor, jelenleg a zománcz legnagyobb része hiányzik. 
Az előforduló színek: zöld, kék, violaszín és át nem látszó fekete. Ez ala
kok : — elöl — Mária szent János, szent Sylvester (?) és szent Helena — 
hátul a négy evangélista állatai mondatszalagokkal, melyeken az evangé
listák nevei maiusculákban olvashatók. Talpán e fölirás bekarczolva: nova 
villa igló. Magassága 0*425. Császka-féle lajstrom. 12. szám. XIV. század. 
A szepes-iglói rk. templom tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

2 8  Go. Kürt.
Ezüst aranyozva. Négy tagolt gyűrű három síma mezőre osztja. Két 

ötszirmú virág alakú gomb van reáerősítve, melyeknek nyelében karikát 
látunk. Szent László mellszobrához tartozik. Hosszasága 0.5.

Kiállítja a győri székesegyház.

2 9  Go. Gyertyát ártó.
Ezüst, aranyozott foglalványban rozmár agyarok és borostyánkő-szobor. 

Öntött, vert és vésett munka A két agyaron két-két tagolt, csipkés szélű 
pántból, melyeknek középső lapja pontozott indákkal díszes, egy-cgy ág 
nő ki, melyre a gyertyát erősítették. Az agyarok közös tövén négy, sza
laggal körültekert oszlopon belül liliom, kívül levélsorral beszegett csúcs
íves mennyezet áll, mely alatt szent Katalin trónol. Az egész alak átlátszó 
borostyánkőből van faragva, kivéve az arczot, mely átlátszatlan borostyánból 
készült. A képek hiányzanak. A mennyezetről hét láncz, az agyarakról egy-
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egy indul ki s egy tagolt gombon találkoznak. A mennyezet talpán e 
fölirás:

Hossza o-46, magassága o-28. A pozsonyi Krisztus-szent-teste társulatának 
1349. évi jegyzékében következőképen van emlitve: «Jtem ain leuchter aus 
ain Helfant Zand mit einem silbrein vergolten tabernakel darin ein agstanes 
pild, und ein an einer silbrein vergolten chetten gu ainem stab.» Pór Antal 
úr közleménye.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

3 0  G. Tuba.
Réz. Vert munka. 15-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

N EG Y ED IK  T Á R L Ó .

XIF-ik sgápadbeli spent kép.

1 Go. [Madonna-kép.
Foglalványa: a keret s az alakok háttere, aranyos ezüstből készült. 

Öntött, vert, vésett és áttört munka. A keret külső lapján négyszögletes, 
gyöngysorral beszegett mezőkön áttört lombdísz váltakozik czímeres leme
zekkel; a czímerpaizsok és jelvények mind lapos domborműves és áttetsző 
zöld zománczczal fedett négyszögletes mezőbe beírt rhombusokra alkal
mazván Fölül, középütt: domb felett a kettős kereszt, e mező zománczai 
mind kitörtek s piszkos festékkel helyettesítvék; balra tőle áttetsző kék 
rhombuson át nem látszó vörös paizson balra néző sas. A keret függélyes 
oldalán legfelül a dombon emelkedő kettős kereszt, — a zománczszínek 
hiányoznak; — azután a pólyás, — át nem látszó vörös — és liliomos, — 
áttetsző kék, — czímer, a patkót evő strucz-madár, átlátszó kék alapon. Áttetsző 
kék mezőben, áttetsző zöld dombon emelkedő aranyos kettős kereszt át 
nem látszó vörös alapon; a pólyás és liliomos czímer; a sas. A keret alsó 
részén : a strucz-madár, a dombon emelkedő kettős kereszt, — a zománcz 
hiányzik, a lap maga réz — a pólyás és liliomos czímer. A keret jobboldali 
függélyes részén, alulról kezdve: a sas; a pólyás és liliomos czímer; a 
dombon álló kettős kereszt; a strucz; a sas, a dombon álló kettős kereszt — 
a zománcz hiányzik. A sasok tollainak közét át nem látszó zöld, a stru- 
czokéit áttetsző kék zománcz tölti ki. A keretnek párkányok közt levő gyöngy
sorokkal beszegett belső része ferdén hajlik alá a képhez, melynek hátterét
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áttetsző kék zománczalapon liliomok díszítik. A képen Máriát látjuk de
rékig ; szőke fejét vállaira leomló fátyol s aranyszegélyü palást borítják. 
A palást alatt aranyos ruhát visel, melynek ujjából a csuklónál az ing-fodor 
búvik elő. Mária a képből letekint a nézőre, baljával mintha valakire 
mutatna; jobb kezén a vörös palástot, aranyos ruhát viselő szőke Jézuska 
ül, ki jobb kezét térdén nyugtatja, baljával áldást oszt. Az olajfestékkel

festett kép semmiesetre sem régibb a múlt század végénél; úgy látszik az 
eredeti elromolván ezzel helyettesítették. A dicskörök rézből készültek. Jézus 
dicsfényén hét nyolczoldalú, fogas élű, négy gyöngygyei s egy kővel díszes 
boglár van, Máriáén pedig hat. Ezeknek középső része olyan, mint a 
Jézuska dicsfényén levő boglárok, négy csúcsukból azonban három gyöngy
ből és egy kőből alkotott virág nő ki, oldalaira pedig szintén nyolcz oldalú,
fogas élű, kővel ékes boglár van erősítve. Magassága 0525, sz. o‘425-

Kiállítja az aacheni káptalan.
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Ö TÖ D IK  T Á R LÓ .

XlV-ih századbeli szent kép.

1 Go. Kép: éhCária koronázása.
Foglalványa: a keret s az alakok háttere, aranyos ezüstből készült. 

Öntött, vert, vésett és áttört munka. A keret külső lapján négyszögletes, 
ponczolt négyszirmú virágsorral beszegett négyszögletes mezőkön áttört 
lombdiszítések váltakoznak czímeres lemezekkel. A czímerpaizsok és jel
vények mind fonalasait vésett, áttetsző kék zománczczal íedett alapon 
állanak Fölül, a jobb szögletben kezdve, balra néző sas át nem látszó 
vörös mezőben; át nem látszó vörös zománczos pólyás és áttetsző kék

mezőben liliomos czímer; balra néző sas; kettős kereszt áttetsző zöld me
zőben. A keret bal függélyes lapján pólyás és liliomos czímer; patkót 
evő strucz; pólyás és liliomos czímer; kettős kereszt zöld mezőben. 
A keret alsó részén: balra néző sas; pólyás és liliomos czímer; balra 
néző sas; kettős kereszt zöld mezőben. A keret jobb lapján: pólyás és 
liliomos czímer; patkót evő strucz; pólyás és liliomos czímer; kettős 
kereszt zöld mezőben. Az összes előforduló madarak tollainak közei áttetsző 
zöld zománczczal fedvék. A zománcz mind újítottnak látszik. A keretnek pár
kányok közé foglalt, négy szirmú virágsorokkal beszegett belső része ferdén
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hajlik alá a képhez, melynek hátterét áttetsző kék zománczalapon liliomok 
diszítik. E kép összes zománcza újított. Krisztus aranyos palástban kék 
aranyliliomokkal czifrázott köntösben ül s megkoronázza Máriát, ki kezét 
összekulcsolva szintén ül. Maria ruhája kék, arany növénydíszszel; palástja

aranyos. A festés maga nem régiebb a XVIII. század végénél. Mária és 
Krisztus szentfényei helyett aranyozott sárgaréz lemezeket alkalmaztak a 
jelen korban, melyek az arczéleket és kezeket is körül veszik. E lemezeken 
tizenegy új négyszögletes íogas élű, kövei ékes boglár ül. Magassága o 517, 
sz 0 4.

Kiállítja az aacheni káptalan.

H A T O D IK  TÁ R LÓ .

XIV-diks^á^adhdi

1 Go. donna-kép.
Foglalványa: a keret s az alakok háttere, aranyos ezüstből készült. 

Öntött, vert, vésett és áttört munka. A keret külső lapján négyszögletes 
ponczolt ötszirmu virágsorokkal beszegett mezőkön áttört lombdiszítések 
váltakoznak czímeres lemezekkel. A czímerpaizsok és jelvények mind fona
lasán vésett áttetsző kék zománczczal fedett alapon állanak. Fölül, a szeg
letben kezdve, balra néző sas át nem látszó vörös mezőben a pólyás, — át 
nem látszó vörös és liliomos áttetsző kék mező, — czímer; a balra néző 
sas, a kettős kereszt át nem látszó vörös mezőben. A keret bal függélyes 
részén: a patkót evő strucz-madár; a pólyás és liliomos czímer; ismét 
ugyanaz; a kettős kereszt. A keret alsó oldalán: a pólyás és liliomos czí
mer, a balra néző sas, a pólyás és liliomos czímer. A keret jobb függélyes 
részén a pólyás és liliomos czímer; áttetsző kék dombon álló kettős
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kereszt át nem látszó vörös mezőben; a patkót evő strucz; a pólyás és 
liliomos czímer. A sasok tollainak közei átlátszatlan zöld és vörös, a stru- 
czokéi kék zománczczal fedvék. A keretnek párkányok közé foglalt, pon-

czolt ötszirmú virágsorokkal beszegett belső része ferdén hajlik alá a kép
hez, melynek hátterét áttetsző kék zománczalapon liliomok diszítik; e kép 
összes zománcza újított. A képen Máriát látjuk; szőke hajába fátyolt tűzött,

aranyszegélyü, arany liliomos kék palástját nyakánál csatt lógja össze, ruhája 
aranyos. Jobb kezén a Jézuska ül, kinek lábacskáját jobb kezével fogja. 
A Jézuska ruhája szintén aranyos, balját könyvön nyugtatja, jobbjával áldást
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oszt. A festés nem régibb a XVIII. század végénél. Jézus díszfényén hat 
nyolczadoldalú fogas élű, négy gyöngygyei s egy kövei díszes boglár van, 
Máriáén szintén hat. Ezeknek középső része olyan, mint a Jézuska dicsfé
nyén levők, négy csúcsukból azonban három gyöngyből s egy köböl alko
tott virág nö ki, oldalaikra pedig szintén nyolczoldalú fogas élű, kövei ékes 
boglár van erősítve. Magassága 0'57, sz. O 'joj.

Kiállítja az aacheni káptalan.

H E T E D IK  T Á R LÓ .

X IV —X l'l- ik  századbeli tárgyal.

1 Go. Hordozható oltár.
Serpentin, vas és réz. Vert és vésett munka. A négyszögletes csiszolt 

Serpentin lapot vaslemezzel borított fakeret szegi körül. A vas lemez sar
kaira bronz négyszögök erősítvék, melyekre a négy evangélista jelképe van 
bevésve. A keret külső és belső részeire bronz vert lombdiszítés s bronz
lemezből kivágott betűk szögezvék: «tAgmis Dei Qui Tollis peccata
mundi.)) Szélessége 0'38. Magassága m38. 14-ik század.
A kethelyi templom tulajdona. Kiállítja a győri székesegyház.

2 Go. Madonna-kép.
Foglalványa ezüst. A kép Máriát s a gyermek Jézust ábrázolja. Fölöttük 

hármaskaréju aranyozott ezüst íven kék zománczos alapon e fölirás fénylik: 
8b VIRGO • ttWTSGR • eaaLO SIO  • GSÖRRA • PORTA • GLORIÖ • 
0 XAVIDI ■ PR O aeS • OffiMVSR • ÜD • TQ • PIO • GLASßAß-
CIIZIVÖ. I 3-ik szazad. Kiállítja gróf Zichy Feiencz.

3  Anastasius vádi püspök fogadalmi képe.
Foglalványa ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. A keret alsó részén 

fölirás van bevésve — lásd a rajzot — melynek értelme a következő: Anas- 
tasiusnak isten szolgájának, magyarországi Vád püspökének imádsága.

i
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És készítette e képet 1059 — 1531 Kr. u. — évben május hó 15-ikén. 
A képen aranyozott ezüst vésett háttéren Szent Miklóst, Jézust és Máriát 
látjuk. Szent Miklós ruhája kék — ezüst a világított helyeken — palástja 
vörösbarna — fehér a világított helyeken — s ezüst virágokkal ékes; nya
kából zöldes kék stóla lóg, s ezüst lánczon ezüst kereszt. Ujjainak vége és 
a könyvnek, melyet kezében tart, táblája, sodronyzománezosak. Jézus 
palástja zöld, ruhája vörös, Mária ruhája zöld, palástja vörös. A vörösnek 
világított részei aranyosak, a zöldéi ezüstösek. Szent Miklós dicsfénye vert, 
Jézusé és Máriáé s a kerek lapok, melyeken a szent neve olvasható, sod
ronyzománezosak. 18-ik század.

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.

NYOLCZADIK SZEKRÉNY.

Egyházi szerek a XV-—XVII-ik századból.

1 Go. Kereset.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Legalul párkányos lapon 

két akanthus levél között paizs a Portinariak (?) czímerével: huszonhat
huszonhat arany és veres — át nem látszó zománcz — koczkás sakktábla, 
rajta három ormós rekeszszel zárt arany kapu — áttetsző sárga zománczczal 
fedve — en chef kék alapon — áttetsző zománcz — három arany liljom. E tag 
felett alul ormózat felett párkányos, felül hosszúkás négy oldalú csonka 
gúlából alkotott tagon all a kereszt Ennek oldalait középütt aranyozatlan, 
két oldalt ormozattal beszegett párkányos lemez borítja. Az ágak kereszte
zésénél és végeiken négyszöggel összealkotott négyes karéjok vannak. 
Az alsóban elől áttetsző kék zománezos mezőben áttetsző sárga zománezos 
csillagok s laposan vésett, áttetsző zománczszínekkel fedett dombormüvet : 
Szt.-Pált látjuk, arany trónjának karjait oroszlánfejek képezik. Violaszín 
palástja aranynyal van beszegve, zölddel bélelve; köntöse kék, haja s sza
kálla fekete. Jobbjában világoskék táblájú könyvet tart, balját kardján nyug
tatja, hátul laposan vésett áttetsző kék, violaszín, zöld és sárga zománcz
czal fedett, leveleket ábrázoló dombormű közt paizson ismét czímer. 
Az alsó ágon erősen kiszökellő párkányok hosszúkás, hegyes végű mező
ket képeznek, mindegyikben áttetsző kék alapon egy-egy laposan vésett 
és áttetsző zománcz színekkel borított domborművű szent. Elől Szent 
Mihály karddal kezében, öltözete és szárnyai zöldek, vértje, karvédei, kön
tösének széle és csípői violaszínüek, haja aranysárga; Szent Ferencz szürke 
csuhában, kezében kereszt és könyv; Szent Magdolna zöldbélésü aran}7 
szegélyű palástban, kék köntösben, szelencztt tart. Alex. Szent Katalin kézé-
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ben pálmaág és kerék, kék bélésű palástja violaszín, ruhája zöld. Hátul a 
négy evangélista talpazaton áll, mely előtt jelvényeiket látjuk. A többi

négyes karéjokban üveg lapok vannak, az ágaknak köztük levő részeit 
pedig áttetsző zománczczal borított lapos, domborművű] lombdiszítések 
czifrázzák. 15-ik század. Mag. o'6j.

Kiállítja Kárász Géza.

2 Go. Fes%ület.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat- 

karéjú. Pereme sima. A talp felső része a növénydiszítéssel — 16 lajta — 
áttört pártával együtt csipkézett. A talpat a stílustól egy alul gályákkal, 
fölül párkánynyal határolt tag választja el. A párkányról lemezből metszett 
levelek hajlanak le. A stilus maga és a nodus hasonló levélkoszorúval 
ékesek. A nodusból két oldalt lombos, virágos, gyümölcsös ágak nőnek ki, 
az egyiknek végén Máriának, a másikon sz. Jánosnak szobra áll. A feszület 
első lemeze aranyos. Rajta egy kisebb feszületre erősítve Krisztust látjuk, 
fölötte mondat-szalag INRI fölirással. A kereszt alsó karjának végén 5 szirmú 
virág — bibéje zöld ál-ékkö — s két vörös ál-ékkő ül. A többi három 
karnak csipkés végén három-három kisebb és egy nagyobb 5 szirmú virág 
van. A feszület hátsó lapját ugyanannyi virág ékíti s azonfelül az ágak 
keresztezésénél talpazaton álló koronás Mária s Jézuska aranyos szobra 
alatt még egy hasonló virág és minden ágon egy levél három indával. 
A kereszt ormán három gyümölcs áll. A talpon alul bevésve e fölirás:
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A szepes-iglói templom tulajdona. 16. század. Császka-féle lajstrom, 13. sz. 
Magassága 075.

Kiállítja Császka György szepesi püspök.

3  Go. Feszület.
Talpa aranyozott réz; felső része aranyozott ezüst. Talpa nyolcz karéjú; 

a négy nagyobb karéj félköralakú, a négy kisebb hegyes. A nodust négy 
támpilléres áttört és vésett mívü ablak diszíti. Fölötte jobbra-balra egy-egy 
ág nö k i; az egyiknek végén Mária, a másikén János, középütt pedig a feszület 
emelkedik. Oldalai áttört müvei diszítvék — 10 fajta —•. A kereszt első és 
hátsó lapján vésett mü van, mely a keresztet I. N. R. I. fölirattal s a 
négy evangélista jelvényét ábrázolja. Krisztus domború alakja három szeg
gel van a keresztre erősítve. A feszület hátsó lapján középütt Agnus Dei, 
felül szent Orsolya, balról szent Borbála, jobbról alexandriai szent Katalin s 
alól szent Margitot látjuk. Elöl az evangélisták jelvényei fölé aranyozatlan 
ezüst virágokat — melyeknek közepét aranyozott foglalású tükördarabok 
képezik — alkalmaztak utólag. Az egésznek arairyozása új. Magassága: o'38.
15. század.
Handlovai templom tulajdona. Kiállítja a beszterczebányai püspöki egyházmegye.

4  Go. Feszület.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött áttört, és vésett munka. Alsó része a 

talp felső mezőire vésett fölírás szerint a jelenkorban készült; Restaurari 
curavit Georgius Császka episcopus iSyS.  A nodust hat oldalú támpilléres 
áttört ablakos torony képezi, melynek ormán lapos tag fekszik. Ebből 
kétoldalt egy-egy ág nö ki, melyeknek végein Mária és ev. szent János 
szobrai állanak. A feszületnek, melyre a Megváltó három szeggel van 
erősítve, — fölött e mondatszalag — három karéjú végein bevésve, látjuk a 
négy evangélistának jelképeit az evangélisták neveivel. A feszület hátulsó 
lapját szintén vésés czifrázza. Középütt szent Sebestyén, a végeken Patrona 
Elungariae, szent Borbála, Alex szent Katalin, szent Orsolya. Magass. o'373-
16. század. Császka-féle lajstrom 24. sz.
A szepes-szombati rk. templom tulajdona. Kiállítja Császka György.

5 Go. Feszület.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Ara

nyozott réz talpa és a fölötte levő gomb valószínűleg a XVIII. szá
zadban készültek. Az áttört lapos nodust virágok czifrázzák. A stilus vésett 
díszítésű tagjai négyszögletesek; a felsőből két kar nyúlik ki, melyeknek 
végein Mária és Ev. Szent János szobrai állanak. A feszület hármas ka
réjú végeit elől aranyozatlan ezüst hat szirmú virág diszíti. A Megvál
tónak aranyozott szobra három szeggel van aranyozatlan ezüst keresztfára 
erősítve. A fölötte levő mondatszalagon: IN R I. A kereszt karok össze-
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szögellésében egy-egy, lemezekből vágott virág. A feszület hátára virá
gokkal és gyümölcsökkel megrakott fa van bevésve. 16. század. Császka-féle 
lajstrom 15. sz. Magassága o 'j i .
A körtvélyesi rk. templom tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

6 Go. Feszület.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Talpa 

hat karéju -— négy kisebb félkörü, kettő nagyobb és hegyben végződő — 
rézsútos pereme síma. Pártáját párkányok s gyöngysor díszítik. A talp 
felső mezőire, .a karéjok összeszögelléseinél, levelek hajlanak föl, melyekből 
a talp mezőinek élein végig vonuló czipőczímes gerinczek nőnek ki. A tal
pat a stílustól lapos hatszegletü, gályákkal beszegett aranyos tag választja 
el. A stilus részeit egy-egy czipőczímes élű csonka gúla képezi. A nodus 
hatoldalú támpilléres csúcsíves tornyot példáz, melynek minden oldalát 
hatszirmú virág díszíti. Ennek málnaalakú bibéje aranyos. A stilus felett 
ismét aranyos lapos tag fekszik, mely fölött hat élű gombot látunk. Ennek 
oldalából két keresztvirágba végződő aranyos száraz galy nő ki, melyeknek 
végén Mária és János állanak. Középütt a kereszt emelkedik. Hónaljaiban 
s fölső ágainak végén egy-egy aranyos belsejü virág ül, egy hiányzik. 
A kereszt mindkét oldalának szélén gyöngysort látunk. Elől aranyos 
feszület van, hátul pedig áttört aranyos növénydísz. Talpán bevésve olvas
suk: «GIÖNGÖS VÁROSSÁ: IHB: MARIA +  | AZ SENT BERTOLOM 
EGIHASZHO VALÓ. 15— 16. század.

Kiállítja a gyöngyösi szent Bertalan templom

7 Go. Feszület.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A feszület 

maga XVI. századbeli. Talpa, stílusa és nodusa 1711-ben készült. A talpra 
e fölírások vésvék: «fabric Győngyőnsini Eccke S Elizabeth reparatum 
Anno 1711. Pacificale Fabricatum A° 1307». 16. század.

Kiállítja a gyöngyösi szent Erzsébet templom.

8 Go. Feszület.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpára e fölírás van 

bevésve: PÉP (?) A • R • D ■ I • RACZAI C. N. P. N. PLEO: HOC 
PACIFICALE CURATUM EST PRO ECCLA BECZKOVIENSI ANO 
1696. Nodusa fölül alul hat-hat czikkel — váltakozva áttört és vésett és 
hat négy-szirmú virággal ékes. A feszületnek oldalai áttöröttek, hátulsó 
lapja síma. Első lapja vastag sodronynyal van beszegve, ágainak végén 
pedig négyes karéj-okban az evangélisták jelvényeit látjuk.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

9 Go-. Feszület.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Négyes karéjjal ősz-
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szealkotott négyszög talpának alaprajza. Rézsútos pereme síma. Pártája 
áttörött — 10 fajta. Talpának felső mezőit vésés diszíti. A stílust felül-alul 
nyolczágú csillag határolja. A nodus vert mívű; közepét mascheronokkal 
és cartoucheokkal ékes szalag diszíti, mely fölött és alatt a nodust hat-hat 
czikk czifrázza. Ezek közül három-három síma, három-három pedig gyü
mölcsökkel ékes. A feszület négyes karéjokban végződik, melyekben, elöl 
a négy evangélistát látjuk külön öntött dombormíves lemezeken. 16. század. 
A beszterczei székesegyház tulajdona. Kiállítja Ipolyi Arnold.

10 Rn. Feszület.
Bronz aranyozva. Öntött munka. 15. század. Olasz.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Rn. Feszület.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. A kereszt karjai négyes karé

jokban végződnek, melyekben elől Máriát, Jánost, Magdolnát s a pélikánt 
látjuk kiverve. Hátul niellós lemezek díszítik a négyes karéjokat; ezeken 
a négy evangélista jelvénye van ábrázolva. Középütt kiverve látunk egy 
Ferenczes szentet. Olasz. 15. század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

12 Rn. Feszület.
Ezüst aranyozva. Öntött és vésett munka. Hátlapján az evangélisták 

jelvényeit látjuk niellós lemezeken. Olasz, 15-ik század.
Kiállítja gróf Zichy Ferencz.

13 Go. Feszület.
Réz. Ezüstözve és aranyozva. Öntött munka. Talpa kerek. A kereszt 

ágai négyes karéjokban végződnek. Elöl a négy evangélista jelvényeit lát
juk, hátul Máriát a gyermek Jézussal és három evangélistáét, Szt. Jánosénak 
helyén pedig üveg alatt ereklyéket. 16-ik század.

Kiállítja Storno Ferencz.

14 Go. Feszület.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpa hat karéjú, 

pereme vízszintes, pártája áttört; talpának felső mezői vastag sodronynyal 
beszegvék és aranyozatlan szirmú virágokkal diszítvék. Stylusa sodrony- 
zománczos lemezekkel ékes, melyekről azonban a sodrony le van pat- 
tantva. A nodust felül alul hat-hat zöld zománczos czikk, hat álékköves 
rotulus és hat virág diszíti. A kereszt legallyazott sudarakból van össze- 
téve. 16-ik század.

Kiállítja a beszterczebányai bizottság.

15 Feszület.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka 16-ik század.

Kiállítja szathmári r. k. plébánia.
Magy. tö rt. ö tvösm ű-kiállitis. II. 5
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16  Go. Monstrantia.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. Az áttört pártával 

— 5 fajta — ékesített talp 6 karéjú; a két oldalsó karéj a többinél hosszabb és 
tompított hegyű. A nodust hat támpillérekkel és toronykákkal ékesített 
áttört müvü ablak képezi. A talpkaréjok felső felületeinek és a stilusnak 
diszítése vésett. A stilus felső vége mellett jobbra balra levelekkel és gyü
mölcscsel megrakott indák nőnek ki. A kerek üvegház fölött három, bolto
zattal födött fülkében áll szt. Anna, karjain Mária és Jézus (a középsőben)

n v o n '20X\Cls'*('0 (u  1 )) r  m rn,'Cl }7zcye íorrc?y
I )

tőle jobbra magyarországi szent Erzsébet, balra alexandriai szent Katalin 
ezek fölött hasonlóan boltozott fülkékben Ecce homo és két angyal. 
A középső fülke fölött még egy emelkedik, melyben Mária koronázását 
látjuk, végre az ormokat Krisztus a keresztfán, Mária és János ékesítik. 
A talpon alól bekarczolva a rajzban közölt felírás. 15. század. Mag. 076 m. 
A zágrábi főegyház tulajdona. Kiállítja Mihalovics József zágrábi érsek.

t

17 Go. Urmutató.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpának alaprajza 

homorú oldalú hatszög; a hatszög hegyeit egy-egy levél képezi. Pereme 
sima; pártáját négyes karéjokkal áttört négyszögek czifrázzák — 10 fajta. — 
A talp felső mezőinek széleit aranyozatlan ezüst levelek fedik. A stilus tag
jainak helyét két hatoldalú csonka gúlából összeállított tag foglalja el. A no
dust támpilléres, áttört ablakú torony képezi. A felső stilus-tagból két 
oldalt lombos indák nyúlnak fel az urmutató talpához; ezeken egy-egy 
álékkő. Az urmutató talpa hatoldalú csonka gúlán nyugszik, mely czipőczí- 
mekkel ékes s levelekben végződik. A gúla első lapjára álékkő van erő
sítve. A talpat lelógó levélkoszorú — 23 fajta — díszíti. Az üvegház mellett 
jobbról-balról kétemeletes támpillérek emelkednek egy-egy álékkővel, víz
okádó sárkányokkal és levelekkel diszítve. Felette hatoldalú támpilléres 
torony áttört ablakokkal. Ormán hármas keresztvirág áll. A talpon levő 
aranyozatlan ezüst levelek s az álékkövek valószínűleg utóbb kerültek az 
Urmutatóra. 15— 16-ik század. Magassága 0063.

Kiállítja a szűz Máriáról czímzett Szt-Ferencziek pozsonyi rendháza.

r

18  Go. Urmutató.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú, a 

két oldalsó karéj a többinél hosszabb. Tagolt peremén e bevésett fölírást 
olvassuk :
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A tagolt pártát acanthuslevélsor diszíti. A talp fölső része hat nagyobb 
s hat kisebb lándzsa-alakú mezőre oszlik, melyeknek gerinczei dombo- 
rúak. Rajtuk bevésvék: Alex szent Katalin, assisi szt. Ferencz stigmati- 
satiója, szt. Anna, Mária és Jézus, (?) szt. István martyr, Tolentinói szent 
Miklós, szent Kristóf. A tagolt stilustagok és nodus sírnák, csak egyes 
részeik reszelősek. A stilus felső tagján négy oldalú csonka gúla áll, mely 
mellől két oldalt két-két négyszögletű pálcza szökkell ki félkörben. Ezeket 
lombos indák takarják, melyeknek végein elől-hátúl egy-egy tizennyolcz 
szirmú virág ül. Az üvegház talpazatát egymást keresztező ágak képezik, 
alattuk lefelé irányzott oromzat. Rajta jobbról-balra két-két lombos inda 
emelkedik, középütt pedig homorú oldalú négyszögletű gúla. A talpazat 
végén s a csonka gúla mellől kiszökkellő pálczán kétoldalt álló csúcsíves 
bolthajtással összekötött két-két támpillér fülkét képez. Az egyikben szent 
Klára, a másikban szent Orsolya szobra áll; a külső támpilléreken pedig 
csúcsíves boltozat alatt talpazaton kér. szent János és szent Magdolna. 
A középső támpilléreken bolthajtás nyugszik, melyeknek gerinczei közé
pütt lenyúlván, négyoldalú gúlát képeznek. A gúla hegyénél inda-csok
rot látunk. A kerek üvegház a fölső és alsó gúla hegyei közé van erősítve; 
vastag sodronyok áttört virág és lombdísz s váltakozó gránát és gyöngysor 
ékesítik. A boltozaton kétemeletes torony áll. Az alsó emeleten koronás, 
jogart tartó Mária áll a gyermek Jézussal és magyarországi szent Erzsébet; 
a fölsőn pedig Ecce hom o; előtte kelyhet tartó angyal térdel. Az ormon 
keresztvirág. Magassága 1 m. 15-ik század.
A németjárfalvi templom tulajdona. Eredetileg a pozsonyi Clarissáké volt.

Kiállítja a győri püspöki egyházmegye.

19 Go. Monstrantia.
Ezüst, aranyozva. Vert és öntött munka. Az áttört pártával — 24 fajta — 

ékesített talp hat karéjú. A karéjok közül négy nagyobb, négy pedig ki
sebb. A nodust hat oszlopon álló ívezet ékíti. A kerek üvegház szintén hat 
támpilléren emelkedő ívezet alatt áll. Mellette egyik oldalon kér. szt Jánost, 
a másikon szt Bertalant látjuk; a két oldalsó támpillér előtt kivül, egy-egy 
szobrocska van: egyik oldalon szakálas, a másikon szakálatlan szent. A tám- 
pilléres ívezet fölött kétemeletes, oszlopokon nyugvó ívezet áll, az alsóban

5*
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az Ecce homo szobra, a felsőben szt. Péteré. Végre az ormon a pelikánt 
látjuk három fiával. Magassága o’iy. m. 15-ik század.
Privigyei templom tulajdona. Kiállítja a beszterczebányai püsp. egyházmegye.

2 0  Go. Úr mutató.
Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat karéjú, a karéjok cst'ics- 

ívben végződnek, a két oldalsó a többinél hosszabb. Sima pereme vízszin
tesen áll. Pártája áttört növény díszítéssel ékes — 25 fajta. — A talp felső mezői 
simák. A talpat a stílustól egyszerű tag választja el. A stilus felső s alsó 
tagját hatoldalú vésett díszítésű csonka gúlák képezik, melyek éleiken czipő- 
czímsorral ékesek. A nodust hat támpillér és csúcsíves fülke képezi. A tám- 
pillérek tövénél és felső részükön egy-egy sárkány ül. A fülkékben egy 
apostol, szent András, ev. szt János és szent Borbála (?) szobrocskái álla
nak, két fülke üres. Az üvegház talpa czipöczím-gerinczes, áttetsző sötétzöld 
zománczczal borított hatoldalú csonka gúla. A zománczalapon minden olda
lon ezüst virágok és csillagok ülnek. A gúlából két oldalt lombos indák 
nőnek ki, melyek az üvegház mellett kiszökellö részek talpai alá nyúlnak. 
Az üvegház s a mellette két oldalt álló 5-5 támpilléres ívezet talpa áttört 
pártával s sárkányokkal ékes. Az üvegház maga két hatoldalú, hegyén 
12 szirmú virággal díszített, ezüst csillagos, zománczczal borított gúla közé 
van alkalmazva. Fölötte áttört pártán kétemeletes hat oldalú, támpilléres 
torony emelkedik, az alsó emeleten a boldogságos Szűz s a gyermek 
Jézus, a felsőn szent János (?) szobra áll. A magasra felnyúló ormon kereszt
virág, rajta aranyozott feszület és Mária s János szobrai állanak. Talpára 
e fölirat van bevésve: Hoc Opus Ecclte Felk. Ao 1781 Cura et Impensis 
A. R. D. Ignatij Claűs Rég. Cör. XVI Opd. Felk Parochi per GZ Schnei
der Aurf: MSG Renovat. A múlt századbeli javításkor készülhetett az üveg
ház kerete és a szent szűz s szent János szobrocskája. Magassága 0^41. 
15-ik század.
A felkai rk. templom tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

21 G. Úrmutató.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. Áttört pártával 

díszített talpa 8 karéjú. E karéjok közül négy nagyobb és négy kisebb. 
A stilus tagjait két, alul fölül levélsorral koszorúzott hatoldalú csonka gúla 
helyettesíti. A nodus két czipőczímes gerinczü, hatoldalú vésett négyszö
gökkel díszített csonka gúlából és köztük álló hat, támpilléres, csúcsíves, 
ormozatos talpú, áttört ablakú fülkéből áll. A stilus fölsö tagját négyélü 
czipőczímes gerinczü' csonka gúla köti össze az üvegház talpazatával. A csonka 
gúla mellöl jobbról balról lombos és virágos bogáncságak simulnak a tal
pazat alá. A talpat levélsorok közt — 38 fajta — áttört lombos és virágos 
indák díszítik. Az üvegház hatoldalú szekrénykében van, mely mellett
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oldalt két-két támpillér áll. Felette három támpilléres fülke emelkedik: a 
középsőben szt. János szobrát, a másik kettőben szent Borbálát és Alex. 
szent Katalint látjuk. A középső fülke fölött, megint fülke emelkedik, 
ennek ormán kereszt áll. A talpon bevésett fölírás: Renovata A. 1739. 
15-ik század. Magassága 0 'i8  m.
A bajmóczi templom tulajdona. Kiállítja a beszterczebányai püsp. egyházm.

r

2 2  Go. Urmutató.
Ezüst aranyos. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa négyszög

gel összealkotott négyes karéj. Síma pereme párkányos, pereme áttört. 
Talpának síma felső részét párkányos élű lapos hatszögletes tag vá
lasztja el a nodustól, melyet két czipőczímes vésett rhombusokkal ékes 
hatoldalú csonka gúla közt álló tornyocska képez. A tornyot hat tám
pillér, hat csúcsíves áttört ablak, s fölül-alúl oromzat czifrázza. A fölső 
csonka gúlán a talp felett levőhöz hasonló hatszögletes tag ül. Az üvegház 
talpazata hosszúkás négyoldalú, hat czipőczímes gerinczczel díszes, csonka 
gúlán ül, melynek két oldalából lombok nőnek k i; ezek az üvegház 
mellett kétoldalt kiszökellő támpillérek alá nyúlnak. E támpilléreknek s 
az üvegháznak talpazatát lelógó levélsor — 30 fajta — díszíti. Az üvegház 
mellett két-két nagy támpillér áll, melyhez jobról-balról s legelöl egy-egy 
támpillér fekszik, reájok egy-egy mennyezet van erősítve; a mennyezetek 
alatt mindegyik oldalon egy nö szent s egy áldást osztó püspök áll. 
Az üvegházat levélsor — 1 fajta — kereteli körös-körül, fölül-alól lom
bos ágak, legfölül pedig levélsor — 30 fajta — koronázza. Az üvegház 
fölött kétemeletes torony emelkedik. Az alsó emeletet tíz támpillér képezi, 
a négy első s a négy hátsó pillér előtt talpazaton mondatszalagot tartó 
angyalkák állanak, a fülkében pedig szent Sebestyén, szent András és egy 
áldást osztó püspök. A fölső hat támpilléres emelet alsó részére nagy 
galamb van erősítve, melynek aranyzása a többiétöl eltér. A pillérek előtt 
talpazaton baljokban paizsot, jobbjukban gömböt tartó gyermekek, a fülkében 
Ecce Homo, lándzsát tartó és oszlopot tartó angyalka állanak. A torony 
ormát keresztvirág képezi. 15-ik század. Magassága o'86.

, Kiállítja a trencsényi egyház.
2 3  Go. Ur mutató.

Réz. Öntött munka. Síma talpa hat karéjú. A nodus lapos, a rotu- 
lusok négyszögletesek. A kerek üvegház mellett kettős támpilléres ívezet. 
Tetején négyoldalú támpilléres, áttört ablakokkal ékes tornyocska. Magas
sága o-52. 14-ik század. Császka-féle lajstrom 19-ik szám.

, Kiállítja Császka György püspök-
2 4  Go. Ur mutató.

Ezüst aranyozva. Talpa hatkaréjú; tagolt pereme síma; négyszögök
kel diszített pártáját négyes karéjok törik át A talp felső részét a karéjok
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középét átszelő síma csíkok nyolcz mezőre osztják, melyekre a következő 
ábrázolások vésvék: Utolsó vacsora, fölötte lantoló angyal, Mária a gyer
mek Jézussal, előtte orgonát tartó angyal térdepel, fölötte a Szent Lélek; 
Judás csókja s Péter Malchussal, fölötte kelyhet tartó angyal; háromtor
nyos vár fölhúzott rostélyos kapuval, ormán lantoló, előtte lantoló és hár- 
fázó angyal; Pilátus trónon, előtte katonák, mögötte oromzatos fal, mely 
fölött Krisztus s az őt ostorozó szolgák testének felső részét látjuk, tőiül 
kereszttartó angyal; Krisztus keresztvitele, fölül tömjénező angyal. Kereszt
levétel; fölül leplet tartó angyal; Krisztus föltámadása, fölül felhők közt 
angyal. A stilus alsó része nyolczoldalú kettős csonka gúla, alul levélko
szorú lóg róla, felül vésett diszítésü szalag felett liliomkoszorú koronázza. 
Ugyanilyen liliomkoszorú lóg le a nodus talpazatáról egy nyolcz oldalú 
csonka gúláról, melynek két oldalsó élét czipő czímes gerincz czifrázza. 
A nodust nyolcz támpilléres és csúcsíves áttört hátú fülke díszíti; a tám- 
pillérek alsó végét hat nő fej s két róka fej cziírázza A nodus felső 
részét nyolcz oldalú vésett ablakokkal ékes hasáb, melynek oldalsó élei 
czipőczímesek s nyolczszögletü kettős csonka gúla képezik. Az üvegház 
talpazata nyolczoldalú csonka gúlán nyugszik, melynek oldalsó élein hármas 
karéjjal áttört levéldíszes körszelvények ülnek. A talpazat oldalain pár
kányok négyszögöket képeznek s róla liliom koszorú lóg. Az üvegház 
mellett álló, két-két támpilléres, fülkének talpazata ugyanilyen, csakhogy 
alúl nagy keresztvirágok lógnak rajtok. A kerek, sugarakkal szegélyzett 
üvegház két a talpazat alatt állóhoz hasonló de alacsonyabb csonka gúla 
közé van fogva. Benne a lunulát két angyal tartja. A belső támpillérek 
oldalára erősített talpazatokon csúcsívek alatt két angyal az üvegház keretét 
fogja. Oldalt ez egyik fülkében mondatszalagot tartó angyal térdel, a má
sikban fiatal, leomló hajú angyal áll. A külső támpilléreken talpazaton 
csúcsíves mennyezet alatt Szent Pétert és szent Pált (?) látjuk. Az üveg
ház fölött nyolcz áttörött oldalú kétemeletes támpilléres torony emelkedik, 
ormán keresztvirág; az alsó emeleten Ecce homo van. Magassága i'io . 
ié-ik század.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

2 5  Go. Úrmutató .

Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A négyszögletes üveg
ház mellett támpilléres fülkében jobbra szt. Katalin, balra szt. Borbála áll; 
az üvegház fölött emelkedő toronyban pedig szt. Margitot látjuk. Az üveg
ház eredetileg hengeralakú volt, a mostani négyszögletes a rajta levő bélye
gek tanúsága szerint 1799-ben készült. Az úrmutató fenekére czímerpajzs 
van bevésve, rajta félholdat s három hatágú csillagot, fölötte P. S. betűket 
látunk, mellette pedig 1517 van bevésve. 16-ik század.

Kiállítja a németujvári szt. Ferenczi zárda.
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2 6  Go. Urmutató.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett mnnka. Aranyozott rézlábát, 

állítólag Szentpétery készítette. A kerek üvegháznak talpazata rhombus alakú 
s levélkoszorúval — 25 fajta — díszes; mellette támpilléres fülkében egy 
férfi- és egy nőszent alakját látjuk, a keresztvirágokkal és czipőczímekkel 
ékes torony ormán pedig feszületet Máriával és Jánossal. 15-ik század.

Kiállítja Melczer István.

2 7  Go. Úrmutató.
Réz, aranyozva. Öntött és vésett munka. 16-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.
r

2 8  Go. Urmutató.
Bronz. Öntött és vésett munka. 16-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.
r

2 9  Go. Urmutató.
Ezüst? részben aranyozva. Öntött és vésett munka. 16-ik század.

Kiállítja a jaáki apátság./
3 0  Rn. Urmutató.

Bronz, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka; festett zománczos 
fejekkel és bibornoki czímerekkel ékes.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

31  B. Úrmutató.
Alabastrom, aranyozott rézfoglalattal és kristály üvegházzal. Nodusán 

kifaragva a Báthory czímer bibornoki kalappal.
Kiállítja b. Prónay Dezső.

3 2 — 3 3  Úrmutató  —  2 drb.
Réz, aranyozva. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 4  Go. Ereklyetartó.
Ezüst, aranyozva. Talpát 3 ág képezi, melyek összefonódva a stylust 

alkotja. A nodus lapos gomb, melyet 3 aranyozatlan ezüst hatszirmú virág 
egészen körülfog. Az ereklyetartó kerek, elől csúcsíves fülkékben Máriát 
a gyermek Jézussal, szt. Borbálát és egy szent püspököt látunk; hátul pe- 
dig egy gyöngyház faragást: szt Györgyöt. A talp ágai közé czímerpaizsok 
alkalmazvák s mondatszalagok, melyeken e felirás áll: BLASI 1500 DE 
BISTRIC 15002. — 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 5  Go. Kehely.
Arany. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat karéjú. Sima peremén

NSIS

bevésve olvassuk + PAVLVS + ABSTEMIVS + QQÖ EPVS + TRAN-
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SILVANE + FRACTV + VENALE + EMIT + ADDIDIT + REPARA
VIT + ANO + DNI + M + D + LXIIII + A párta áttörött. A talp 
felső részét három vastag sodronyból alkotott keret hat lándzsa-alakú és 
hat négyszögletű mezőre osztja. A lándzsa-alakú mezők érintkezési pont
jain váltakozva gránátok és smaragdok ülnek, melyeknek foglalásából öt 
szirmú virág nő ki, hegyükön pedig rubintűk és saphirok vannak. E me
zőkön sodronyzománczos alapon a Szentgyörgyi, Frangepán és Corvin 
János(?)-féle czímerek váltakoznak szentek alakjával. Elöl Mária ül a gyer
mek Jézussal, oldalt tolentinói szent Miklós (?), a harmadik szentet 
Bornemisza Pál saját domború és zománczczal borított czímerével helyet
tesítette. A stilus alsó részét hatkaréjú, a pártához hasonlóan áttört tag s

CZÍMEREK A 35. SZÁMÚ KEHELYRŐL.

felette sodronyokkal tizenkét mezőre osztott csonka kúp képezi. A csonka 
kúp mezőit váltakozva áttetsző sötét kék és áttetsző sötét zöld zománcz 
borítja, mindegyiknek közepén kicsiny hat ágú arany csillag ül. A stilus 
felső részén sodronyok hat négyszöget és tizenkét háromszöget képeznek; 
a négyszögek áttetsző sötétzöld, a háromszögek áttetsző sötétkék zománcz
czal borítvák; minden mező közepén hat ágú arany csillagocska ül. 
A gömbalakú nodust hat négyes karéjokkal áttört pánt hat gerezdre osztja, 
melyek sodronyos zománczczal borítvák, a rotulusokat arany foglalásu 
gyöngyök példázzák. A cuppának gyöngyös, rubintos és smaragdos levél
koszorúval — 31 fajta — s vastag sodronynyal szegélyzett kosarán vastag 
sodronyok négyes karéjokat képeznek Ezek s a köztök maradó terek sód-

SZENTGYÖRGYI. FRANGEPÁN.

CORVIN JÁNOS.BORNEMISZA.
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ronyzománczczal borítvák és gyöngyökkel, smaragdokkal s gránátokkal 
czifrázvák. A sodronyos zománczban a kővetkező szinek fordulnak elő: 
áttetsző sötétkék, sötétzöld, át nem látszó szürkés kék — ez későbbinek 
látszik a többi zománcznál —- és fehér. A Bornemisza-czímeren pedig e 
szinek: áttetsző bibor, sötétkék és sötétzöld, át nem látszó sötétkék és 
fehér. 15-ik század.
A nyitrai székesegyház tulajdona. Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

3 6  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hatkaréjú; pe

reme sima, pártája áttörött. A talp felső részén sodrony, hat lándzsa-alakú 
és hat négyszögletes mezöt képez. A lándzsaalakú mezők érintkezési 
pontjain és hegyein bogaracskákat látunk, a mezőket pedig gombokból 
és sodronyból összeállított mértani alakok borítják. A talpat a stylustól 
hatszögletes tagolt gomb választja el. A stylustagok éleire vastag sodro
nyok, oldalaikra vékonyabb sodronykörök forrasztvák A nodust vastag

sodronyok felül-alul hat-hat egymásnak elhelyezésükre nézve meg nem 
felelő mezőre osztják, e mezőket sodronyból készített mértani alakok bo
rítják. A rotulusokat hat apró hét szirmú virág példázza. A cuppának levél
koszorúval — 17 fajta — és vastag érdes gyűrűvel szegélyzett kosarát vastag 
sodrony hat nagy és hat kisebb mezőre osztja. A vastag sodronyokon 
bogaracskák vannak. A mezőket gombokból és sodronyból alkotott mér
tani alakok borítják; az első mezőn pedig sodronyból készítve s gombok
kal kirakva czímert látunk. 15-—16 század. Magassága 0'22, átm. o 'i.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

3 7  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú, sima 

pereme fölött növénydíszszel — 41 fajta — áttört párta áll, melyből a

35- SZ. CZÍMER A 36. SZ. KEHELYRŐL. 36. SZ.
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karéjok összeszögellésénél aranyozatlan ezüst, ötszirmú, aranyos bibéjü 
virág s felhajló levél nőnek ki. Az utóbbiakból lombos gályák indulnak ki, 
melyek a talp felső mezőinek éleit diszítik. E mezőket sodronyos zománcz- 
virágok áttetsző zöld zománcz alapon diszítik. A sodronyok legnagyobb 
része kiszökellő kacsokba végződik. Az első mezőn a virágok közt czímert 
(1. i. sz.) látunk, a hátulsón pedig Krisztus monogrammját (1. 2. sz.). 
A stylus alsó tagjára virágok, felső tagjára pedig e betűk

bevésvék. A gombalakú nodust hat növénydíszszel — 41 fajta — áttört 
csík ékíti, melyeknek közeit két-két levél, két-két 5 szirmú virág s a tizen
két szirmú virággal díszített rotulus töltik ki. A cuppának keresztvirág ko
szorúval — 47 fajta — díszített kosarát vastag sodrony hat nagyobb s hat 
kisebb háromszögletes mezőre osztja, a kisebb mezőkön alacsony gúla 
emelkedik, melynek két oldalát vésés diszíti; a nagyobbakon a talp mezői

hez hasonló sodronyzománcz van. Az első mezőn a virágok közt czímer 
(1. 3. sz.), a mellette balra levő mezőben pedig betűk (1. 4. sz.) feliordítva. 
Az előforduló zománczszínek a következők: áttetsző vörös, át nem látszó 
világos zöldkék és fehér; a nagyobb fehér virágok szirmai kék és piros 
zománczczal árnyékolvák. Magassága 0238, átm. o 'i i .  15—16. század. 
A szepesi székesegyház tulajdona. Kiállítja Császka Gy. püspök.

3 8  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hatkaréjú; pereme 

sima; pártáját négyes karéjokkal áttört négyszögek diszítik — 5 fajta. — 
A talp felső mezőinek éleire a pártáról levelek hajlanak föl, melyekből az 
éleken végig húzódó czipőczímes bordák indulnak ki. A mezőket egy-egy 
czipőczímes keretű sodronyokkal és gombokkal borított lemez diszíti. A tal
pat a négyes karéjokkal áttört stílustól szintén áttört hatszögletes gomb 
választja el. A stilus fölső része háromtagú. A gombalakú nodust hat 
áttört díszü — 27 fajta — pánt hat gerezdre osztja, melyek sodronyos és
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gombos körökkel ékesek. A cuppának levélkoszorúval — 39 fajta — díszí
tett kosarát vastag sodrony hat sodronyos és gombos körökkel borított 
mezőre osztja. A köztük fölül maradó háromszögletes mezőket sodronyból 
készített három szirmú virágok töltik meg. Magassága 0'22 C. átm. o‘09j. 
A győri püspöki kápolna tulajdona. Kiállítja a győri székesegyház.

3 9  Go. Egri kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú. 

Pereme síma pártáján domborún kivert diszítés — 39 fajta. A talp felső 
mezőit tagolt lemez tizenkét mezőre osztja. Az alsó lándzsaalakú nagyobb 
mezők hegyén egy-egy négy szirmú virág ü l ; ezek váltakozva virágdiszí- 
tésü sodronyos zománczos vagy áttetsző zománczczal borított domborműves 
ezüst lemezekkel diszítvék. A dombormüvek mondatszalagot tartó angyalt, 
a boldogságos szüzet és Gábor angyalt ábrázolnak Áttetsző zöld, sárga, kék, 
violaszín zománcz fordul elő a dombormüveken. A sodronyzománczos 
mezőkön pedig áttetsző kék alap, áttetsző zöld, violaszín, át nem látszó 
fekete, fehér és vörös. A kisebb felső mezők aranyozatlanok gombokkal és 
sodronynyal czifrázvák. A talpat a stilustól a pártához hasonlóan diszített 
hatszögletű tag választja el. A stilus fölső lapján e betűket és jeleket látjuk:

, alsó tagján pedig :

A gömb-alakú noduson fölül-alúl hat-hat czikk ül, melyek váltakozva ara- 
nyozatlan sodronyból vagy sodronyzománczból készített virágokkal diszít
vék. A rotulusokban hatszirmú aranyozatlan virágok ülnek. A cuppának 
levél koszorúval — 49 fajta — diszített kosarán aranyozott tagolt csíkok 
hat kört képeznek, melyekben lapos vésett dombormüveket látunk: négy 
szirmú virágok és három levél. Alapjokat egykor zománcz borította. A kosár 
többi része sodronynyal és gombokkal van diszítve. A cuppán magán a 
kosár felett e fölirás van bevésve:

15-ik század. Magassága 0'227 c. Atm. o 'i i .
Kiállítja a szűz Máriáról czímzett szt.^Ferencziek pozsonyi rendháza.

4 0  Go. Kehely.
Réz aranyozva. Vert és vésett munka. Talpa hat karéjú. Pereme sima,
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rajta bevésve: H eftaurari, n im m t, (Beorgtus C s a lfa , <£piscopus. 
Scepus : J 8 8 0 . A talp felső mezőin vastag sodronykörökbe ezüst leme
zek foglalvák, az egyiken Agnus dei van kiverve, a többin váltakozva 
czik-czakkosan vésett alapon kúpok és sima alapon pontozott toll. A talpat 
a stílustól széles tag választja el. A hatoldalú stilus fölső és alsó tagjának 
minden oldalán négy levél és nyolcz-szirmú virág van bevésve. A noduson 
alul három sima czikk váltakozik három-három bordás levélalakú czikkel. 
Felső részén pedig az utóbbi fajtából való három czikk hárommal, melyre 
hét homorú kör, mindegyikben ismét három kisebb, van verve. A kerek 
rotulusokban hat ezústszirmú domború virágokkal ékes lemezek vannak. 
A cuppának keresztvirágokkal — 48 fajta — szegélyzett kosarát vastag sod
rony hat kis háromszögletű s hat nagyobb mezőre osztják. Ezekben ugyan
olyan vésett diszítések váltakoznak, mint a talp mezőin. A cuppa körül 
vésett díszítésű szalag vonúl. 15-ik század. Magassága o-2i, C. átm. 093. 
Aranyozása új. Császkaféle lajstrom 8. szám.

Császka György püspök tulajdona.
4 1  Go. Kehely.

Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéju. 
Peremét egyszerű tagozás szegi be. Fölötte áttört növénydiszítésü — 
20 fajta — párta áll. A talp felső mezői áttört levéldiszítéssel ékítvék és 
vastag sodronynyal beszegvék. A talpat a stílustól csak sodrony választja 
el. A stilus szintén áttört múvü — 17 fajta. A nodus hat gerezdre oszlik, 
melyeket felül alúl hat-hat sodronynyal beszegett áttört bogáncscsal ékes 
mező díszít. E mezők végei közt öt szirmú virágok ülnek. A rotulusokat 
lapos, vésett újkori virágok fedik. A kuppának levélkoszorúval — 40 fajta — 
szegélyezett kosarát vastag sodrony, hat nagy s hat kis háromszögletes 
mezőre osztja, a kis mezőkben hét szirmú virágok vannak, a nagy mezők
ben sodronymüvü pikkelyek váltakoznak virág- és levélcsokrokkal. Az ara
nyozás új. Peremére bevésve: Restaurari curavit Ecclesia M. S. Georgii. 
M. o'2i7 C. a. o ’io j. 15-ik század. Császkaféle lajstrom 21.
A szepes-szombati rk. templom kelyhe. Kiállítja Császka György püspök.

42  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, áttört, öntött és sodronyos munka. Áttört 

művű pártával — 42 fajta — díszített talpa 6 karéjú. A karéjok összeszö- 
gelésén aranyozatlan ezüst levelek s rajtok vörös álékkövek láthatók. 
A felső mezők vastag sodronynyal keretelvék és sodronykörökkel és 
gombokkal diszítvék. A nodus 6 kiszökellö rotulusát virágok ékítik. 
A cuppa liliomkoszorúval — 10 fajta — szegélyzett kosara hasonló sod
ronymüvei van díszítve, mint a talp mezői. Magassága o’22 m., C. átm. 
010 m.
A zólyomi kath. templom tulajdona. Kiállítja a beszterczebányai püsp. egyház.
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4 3  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Sima, fölül 

oromzattal koronázott talpa hat karéjú, pártája áttört — 42 fajta. — Az új 
stilus felső tagján marta fölirás, az alsóra virágok vésvék és kék zománcz- 
czal kitöltvék. A lapos noduson fölül-alul hat-hat váltakozva domború 
bordájú sima és vésett díszítéséi czikk van. A felső czikkekre magyarországi 
szt. Erzsébetet, a Vera Ikont tartó angyalt s egy Seraphot látunk bevésve. 
A kuppának levélkoszorúval — 22 fajta — és vastag sodronynyal szegély- 
zett kosarát vésés czifrázza, mely a következőket ábrázolja: Krisztus áldó 
jobbja, mondatszalag, áttört ablak, oszlop, a tudás fája a kígyóval, vánko
son ülő Jézuska, kehely, keresztfa három szeggel, redőzet. A kuppára ma
gára a következő fölirás van bevésve :

15-ik század. Magassága 0'22, átm. o 11.
Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

4 4  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hatkaréjú. Pár- 

kányzattal szegélyzeit sima pereme fölött áttört müvü párta -—-3 2  fajta — 
áll, melyből a karéjok összeszögellésénél hosszúkás levelek hajlanak alá. 
A talp felső mezői vastag sodronynyal szegélyezvék és sodronyos zománcz- 
czal ékítvék. A hatszögletes stilus oszlopocskákkal és zománczczal fedett 
bevésett virágokkal van díszítve. E zománezozásban áttetsző zöld, áttetsző 
kék és át nem látszó vörös fordulnak elő. A nodus hat gerezdre van 
osztva, mindegyik gerezden egy-egy négy szirmú virág s két-két díszített 
mező van, e mezők közül 3—3 áttört müvei, 3—3 pedig sodronyos 
zománczczal van czifrázva. A hat rotulust hatszirmú virágok díszítik, 
melyek egykor zománezosak voltak. A cuppának koszorúval -—-37 fajta — 
díszített kosara hat vastag sodronynyal szegélyzett mezőre van osztva, me
lyeket sodronyos zománcz díszít. Az itt s a talp mezőin előforduló színek: 
áttetsző zöld, áttetsző violás szürke, melyben kéknek nyomai észre vehe
tők, áttetsző barna, vörösnek nyomaival, át nem látszó vörös s fehér. 
Magassága o'225. C. átm. o-H3. 15-ik század.
A bars-szent-kereszti templom tulajdona. Kiállítja Ipolyi Arnold.

4 5  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú,
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pereme sima, pártája áttört. — 42 fajta. — A karéjok összeszögelléséböl 
egy-egy levél hajlik föl. A talp felső mezőit vastag sodrony hat nagyobb és 
hat kisebb mezőre osztja. A kisebb mezőkön és a nagyobbak közül kettőn 
sodronyzománczos virágokat látunk. Három nagyobb mezőt sodronyból és 
gombokból készített virágok czifráznak. Az első nagyobb mezőn Bakocs 
Tamás püspök czimerét látjuk áttetsző zöld alapon, áttetsző sötétkék me
zővel, — lásd a rajzot. — A talpat a stilustól párkányos tag választja el.

78

37. SZ. CZÍMER A 45. SZ. KEHELYH-EZ. 4 ) .  SZ.

A stilus tagjain két-két sima gyűrű van. A gömbalakú noduson fölül hat
hat vastag sodronynyal kereteit czikk váltakozva sodronyzománczos virá
gokkal és sodronyos körökkel. A hat rotulusban hatszirmú virágok ülnek 
váltakozva áttetsző kék vagy zöld zománczczal borítva. A ouppának levél 
koszorúval — 34 fajta — szegélyzett kosarán vastag sodrony hat, válta
kozva sodronyzománczos és sodronyos virágokkal diszített nagy mezőt és 
hat kisebb háromszögletes mezőt képez, melyre három szirmú virágok vés- 
vék. Az előforduló zománcz színek: áttetsző sötétzöld, kék és át nem 
látszó sárga. Magassága 0 22, C. átm. o-io5-

Kiállítja gróf Erdődy Ferencz.

4 6  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú. Pere

mét párkány szegi be, fölötte áttört művű párta — 32 fajta — áll; a karé
jok összeszögelléseiben levelek ülnek. A talp felső mezőit köröket és 
pikkelyeket képező gomb és sodronymü ékíti. A talpat a szártól erősen 
kiszökellő tag választja el, melyen e fölírást olvassuk:

pa 3C07 sutra bo?„uc njifta. i f M
A lapos nodus vert levelekkel és cherubfejekkel van díszítve. A cuppának 
levél-koszorúval — 39 fajta — szegélyzett kosara hat sodronyos díszítésű
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mezőre van osztva, a köztök szabadon maradó háromszögletes közökben 
öntött álarczocskákat látunk. Magassága 0*22, C. átm. 0*097.

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.

4 7  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. Talpa hat ka- 

réjos. Egyszerűen tagolt pereme sima; pártája négyes karéjokkal — 13 fajta 
ékes. A talp felső mezői simák; az elsőn és a hátulsón czímer. A talpat

fölül párkányon ülő oromzat szegi be. A stilus tagjain kivésett aranyo
zott betűk olvashatók; a felsőn: — lásd 1. szám — az alsón: — lásd 
2. szám — A noduson fölül-alúl hat-hat vésett mérmüvel ezifrázott czikk.

I. sz. 2 . SZ.

A hat négszögletes rotuluson négy szirmú virágok kivésvék. 15. század. 
Magassága 0*218, C. átm. o*i.

Kiállítja gróf Erdődy Ferencz.

4 8  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött vert és áttört munka. Talpa hatkaréjú. Pereme 

legalul tagolt, fölül vastag sodrony szegi be, széles részét növényindákból

4 6 . SZ. 4 7 .  sz . 48. sz. jO. sz.

alkotott háló — 32 fajta — borítja. Pártáját karéjok törik át — 7 fajta. 
A talp felső részét vastag sodrony hat mezőre osztja. Minden mezön alul 
egy-egy babérkoszorúba foglalt antik arany érmet, fölül áttört virágdíszt
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látunk. A stilus tagjai hatszögletesek, három-három fodros élű gyűrűből 
alkotvák, melyek közül kettő-kettő keskenyebb egy pedig kiszökellőbb. 
A gömbalakú nodust hat pánt gerezdekre osztja. Minden gerezden egy 
antik érem van, váltakozva cherubfejek vagy levéldísz közt. A cuppának 
levélkoszorúval — 43 fajta -— vastag sodrony és renaissance ízlésű levél 
füzérrel szegélyzett kosarát vastag sodrony hat kerek mezőre osztja, 
melyek közt fölül-alul háromszögletes közök maradnak. A körökben antik 
érmeket az alsó közökben növénydiszítést, a fölsőkben cherubfejeket látunk. 
A cuppa maga új. 16. század. Magassága 0'2i6. C. átm. o'io6.
A nyitrai székesegyház tulajdona. Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

4 9  Rn. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Talpa hat 

karéjéi; peremét vastag sodrony szegi be és áttört renaissance ízlésű háló 
díszíti. Pártája áttört — 2 fajta — és vastag sodronyokkal van beszegve. 
A karéjok összeszögellésénél levelek hajlanak le a peremre. A párta fölött 
egy második csiga-alakban felkunkorított végű sodronynyal és gombokkal 
ékesített peremet s egy második, az elsőhöz hasonló módon áttört pártát 
látunk. A karéjok összeszögellésénél itt sárkányok állanak. A talp felső 
mezőin vastag sodrony hat lándzsa-alakú s hat négyszögletű mezőt képez, 
melyek csiga-alakban felkunkorított végű sodronynyal diszítvék. A lándzsa
alakú mezők közt levelek, hegyükön pedig háromszirmú virágok ülnek. 
A talpat a stílustól tojássorozatokkal díszített gomb választja el. A stilus 
tagjainak élei czipö-czímekkel czifrázvák, oldalaikon két-két kis áttörött 
ablak van. A gömbalakéi noduson felül-alul hat-hat csiga-alakban felkun- 
korodó sodronynyal és gombokkal ékes czikket látunk. A rotulusokat tizen
hat szirmú virág képezi, mindegyikben nyolez aranyozatlan himszál van. 
A kosárnak levélkoszorúval — 43 fajta — szegélyzett kosarát vastag sod
rony hat lándzsa-alakéi, hat négyszögletű s hat háromszögletű mezőre 
osztja, mindannyi csiga-alakban felkunkorított végű sodronynyal és gom
bokkal borítva. 16. század. Magassága o-26 c. Átm. o-i22.

Kiállítja a szűz Máriáról czímzett sz. Ferencziek pozsonyi rendháza.

5 0  Rn. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Talpa hatkaréjú; tagolt 

peremének felső részét s a fölötte álló pártát acanthus-levelek díszítik. 
A talp felső mezőin vastag sodrony kört képez, melyben vékonyabb sod
rony-körök s tizenhat aranyozott, nyolez aranyozatlan szirmú gránátos 
bibéjü virágok vannak. E körök érintkezési pontjain levelek ülnek. A talp
mezők többi részét sodronyból és gombokból képezett mértani díszítések 
borítják, a talpat a stílustól sodronynyal és acanthussal díszített gomb 
választja el. A stilus felső és alsó tagjainak mezőit váltakozva áttetsző zöld
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és át nem látszó sötétkék zománcz borítja s rajtok aranyozott betűkkel e

fölirásokat olvassuk:

nodust vastag sodrony felül-alúl hat-hat mezőre osztja, melyeknek mind
egyikében gombokkal és vékony sodronyokkal díszes czikk ül. A négyszögü 
rotulusok szintén sodronynyal és váltakozva gránátokkal és hegyi kristá
lyokkal ékesek. A cuppa kosarának szegélyét két sodrony közt dalmatin 
sor, fölötte lelógó levélsor — i fajta — azután száraz galyalakú talp, melyen 
levélkoszorú ül — 17 fajta — képezik. A kosáron magán a talp mezőihez 
hasonló diszítés van, csakhogy a körök érintkezési pontján itt gránátocs- 
kák vannak s a körök közt felül szabadon maradó háromszögletes mező
kön három aranyozatlan ezüstszirmú gránátbibéjü virág ül. 16. század. 
Magassága o'245. C. átm. O'ioS. Császka-féle lajstrom. 4. szám.
A szepesi székesegyház tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

51  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Talpa hat karéjú, 

mezőin növény diszítések kivervék, az elsőre pedig egy paizs reá «rősítve, 
melyen kalapácsot és csákányt látunk, rajta 1574. évszám. E paizs a cup- 
pára is be van vésve. A talpon bevésve BALZER • PERGER • PAVL • 
KVTLER • ZM • WOLF • KONSBOL • FECIT. A stilus alsó részén 
oszlopocskák közt aranyozatlan ezüst dombormüvecskéket látunk, melyek 
szt. Lukácsot, szt. Pétert, szt. Pált, szt. Máriát, szt. Józsefet és még egy 
szakálas szentet ábrázolnak. A gombot hat áttört támpilléres fülke képezi, 
mindegyikben egy-egy aranyozatlan ezüst szobrocskával, elől: imádkozó 
Mária, hátúi magyarországi szt Erzsébet, a többi fülkében angyalok; egyik 
mandolint penget, a másik hegedül, a harmadik harsonát fúj, végre a 
negyedik szalagot tart kezében, melyre 1574 évszám van bevésve. A cuppa 
kosarát egyenes és kanyarodó sugarak ékesítik, s levél koszorú — 40 fajta — 
szegélyezi. 16. század. Magassága 0 '2i, C. átm. O'ii m.
Az úrvölgyi templom tulajdona. Kiállítja a beszterczebányai püsp. megye.

5 2  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú; 

sima peremét vastag sodrony szegi be; pártáját áttört — 32 fajta. A karé
jok összeszögelléséből levelek hajlanak alá a peremre. A talp felső mezőin 
vastag sodronyokba foglalt, váltakozva áttetsző sötétkék és zöld zománezos 
lemezek vannak; melyekre 5 szirmú aranyozott virágok váltakozva amethyst 
és smaragd bibével erősítvék. A hátsó mezőn a zománcz ki van törve 
és vörös festékkel helyettesítve, az első mezőn szintén hiányzik a zománcz 
s a virág bibéje helyére kerek lemezen egy czímer van elhelyezve.

6iMagy. tört. ötvösmű-kiállitds. II.
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A talpat a stílustól lapos falkoronás tag választja el. A stílus tagjain acan- 
thus-dísz van. A noduson hat áttört csíkot látunk. A rotulusokban tizenkét 
szirmú vörös köves virágok ülnek. A cuppa lombkoszorúval — 16 fajta 
— szegélyzett kosarán felül gyöngysor és hat négy szirmú vörös köves 
virág. A kosarat vastag sodrony hat mezőre osztja, melyek váltakozva

áttetsző sötét, zöld vágy kék zománczczal borítvák; öt mezőn négy szirmú 
vörös köves virág van, a hatodikon a virág bibéje saphir. A mezők közt 
maradó háromszögletes közökben alul levelek, fölül pedig három szirmú 
vörös köves virágok ülnek. M. o-27. C. átm. 0 'ii5 . 16. század. Császka- 
féle lajstrom. 5. szám.
A szepesi székesegyház tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

5 3  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vert és vésett munka. Talpa hat- 

karéjú; pereme sima, az áttört pártától — 19 fajta — erős sodronynyal 
elválasztva. A karéjok összeszögellésénél levelek nőnek ki. A stilus alsó 
részét igen keskeny egyszerű tag képezi, felső része véséssel ékes. A nodust 
nyolcz támpillér közt két-két csavart oszlopocskán nyugvó fülke díszíti, 
melyekben meghatározhatatlan, apró szent szobrocskák állanak; a nodus 
felső részét az ívezetek mögött aranyozatlan hatszirmú virágok ékítik. 
A cuppának keresztvirág-koszorúval szegélyzett kosarát — 22 fajta — vastag 
sodrony kereteli és valamivel vékonyabb sodrony hat lándzsaalakú mezőt 
képez rajta, melyeket sodronyzománcz czifráz. A kosár többi részét 
sodronykörök és gombok díszítik. A sodronyzománczban a következő szí
nek fordulnak elő : áttetsző vörösbarna, áttetsző violaszín, át nem látszó 
sárga, zöld, világos és sötétkék. 15. század. Magassága 0^24 C. átm. o 'i i j .  
A kassai székesegyház tulajdona. Kiállítja Schuszter Konst, püspök.

5 4  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, és áttört munka. Talpa hat karéju; 

pereme síma; pártája négyes karéjokkal áttörött — 15 fajta. — Talpának 
oromzatos vastag sodronynyal szegélyzett felső mezőire áttört lombdísz 
van erősítve. A stilus részeinek élei előtt apró támaszok állanak. A nodust 
hat domború bordáju czikk, fölül pedig ugyanannyi díszíti, melyeken át
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nem látszó kék zománcz alapon lombos és virágos díszítéseket látunk. 
A cuppának levél koszorúval — 45 fajta — díszített kosarát vastag sodrony 
hat sodronyzománczos virágokkal díszített mezőre osztja. A köztük fölül 
szabadon maradó háromszögletes mezőket levelek töltik be. Az előforduló 
zománcz áttetsző barna, kék, zöld és festett fekete pettyekkel díszített fehér — 
mind jelenkori, — az egyik rotulus díszítése czímerre emlékeztet; mintha 
sakktábla felett holló ülne. 15. század. Magassága 0'228 C. átm. o’oi8.

Kiállítja a győri székesegyház.

5 5  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött, áttört munka. Talpa hat karéjú. Pereme 

sima, fölötte áttört müvü párta — 39 fajta. A talpat a stílustól erős tagozat 
választja el; a stílust két hatoldalú csonka gúla képezi. A nodus hat támpil- 
léres áttört müvü fülkéből áll. A cuppának liliom koszorúval — 5 fajta — 
szegélyzett kosarán erős sodronyok hat mezöt képeznek, melyekben sod- 
ronyzománcz van. Áttetsző sötétkék alapon áttetsző sötétzöld zománezos 
három szirom és két levél, a három sziromból három fehér átlátszatlan 
fehér zománezos virág nő ki. A mezők háromszögletes közei szintén sod- 
ronyzománczczal ékítvék: áttetsző világos-zöld alapon három át nem látszó 
fehér kör. 15. század. Magassága o -i35, C. átm. o 'i.

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.

5 6  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat karéjú. 

Peremén tojássort, pártáján acanthuslevél koszorút — 35 fajta — látunk. 
A talp fölső részét vastag sodrony hat szélesebb és hat keskenyebb lándzsa
alakú mezőre osztja, melyeket mértani alakokba elrendezett sodronyok és 
gombok borítanak. A stilus alsó tagját hat szögletes, tojássorokkal díszes 
gomb helyettesíti, melynek éleire pálezák fektetvék. A nodust két, ezipö-ezímes 
gerinczekkel ékes, hatszögletű csonka gúla közt álló hat támpilléres, csúcs
íves fülke képezi. Minden fülkében szent szobrocskája áll, közülök megha
tározhatók : Mária a gyermek Jézussal és szent Sebestyén. Eölsö stilus 
tag nincs. A cuppának virágkoszorúval — 5 fajta — reszelősen vésett íölületü 
gyűrűvel és vastag sodronynyal szegélyzett kosarán sodronyok gombokkal 
díszes köröket képeznek, melyekben három kisebb, három még apróbb 
kört tartalmazó körök vannak. Magassága 0^207. Átmérője 0.115 m.ié. sz. 
A nyitrai székesegyház tulajdona. Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

5 7  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréjú, sima 

pereméről a karéjok összeszögellésénél levelek hajolnak fel az áttört pártára 
— 10 fajta. A talp hat sima mezőit nyilhegy-alakú élek négy-négy ki
sebbre osztják. A talpat a stílustól lelógó liliomokkal díszített párkány

6*
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választja el. A stilus felső tagjára e fölirás : — lásd i. szám -— az alsóra 
pedig emez van rávésve — lásd 2. szám — A lapos noduson fölül-alul

i. sz. 2. sz.

hat-hat áttört müvü czikk van; a négyszögletes rotulusokon félgömb dom
borodik. A jelenkori kuppának liliomkoszorúval -— 6 fajta — szegélyzett 
kosarát áttört mü czifrázza. A talpon alui' e czímer van bevésve :

15. század. Magassága 0^204, átm. o'iop.
Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

5 8  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött és vert munka. Talpa hatkaréjú; pereme 

sima, pártáján kettős ívezetsor — 29 fajta. — A talp felső részén párká
nyok hat lándzsa-alakú és hat négyszögletű mezöt képeznek. A lándzsaalakú 
mezőben sodronyzománczos, virító növények váltakoznak áttetsző zöld- 
zománczczal borított alapon levő laposan vésett dombormüvekkel, melyek az 

-------  angyali üdvözletei s a mellékelt czímert ábrázolják. A négyszög
letes mezőkben aranyozatlan ezüst sodronynyal és gombokkal 
ékes lemezek ülnek. A stílusnak csak alsó része van; ezt 
kettős ívezetsor — 29 fajta — díszíti, élei előtt pedig osz- 

lopocskák állanak. A tagolt nodus középső része tojásdad, három sodronyos 
és gombos aranyozatlan ezüst lemez s három aranyozott kettős ívezettel 
díszes szalag czifrázza. A cuppának keresztvirágokkal — 11 fajta — és 
vastag sodronynyal szegélyzett kosarán sodrony hat kört képez, melyekben 
sodronyzománczos virító növények váltakoznak áttetsző violaszín zománcz- 
czal borított alapú laposan vésett dombormüvekkel, melyek feszületet, 
lándzsát s tövis koronát tartó térdelő angyalt s egy áldó püspököt ábrá
zolnak. A sodronyzománczban előforduló színek: áttetsző sötétkék, zöld, 
violaszín, át nem látszó vörös, világoskék, fehér. Talpán alól bevésve: 
TELEGDI + BORBARA + CZAPI + SVSANNA + JO + SZÍVEL ADGIA.
16. század. A nodus talán későbbi. Magassága o -244- C. átm. 0*099.

Kiállítja a győri székesegyház.
5 9  Go. Kehely.

Ezüst, aranyozva. Talpa hatkaréjos; párkányos pereméről hat aranyo
zatlan levél hajlik föl az áttört portára — 16 fajta. A talp felső mezői
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sodronyzománczosak, váltakozva áttetsző zöld és violaszín alapon; csipkézet, 
vastag sodrony és lapos tag határolják. A stilus alsó részére virágok vésvék, 
alapjok váltakozva zöld vagy violaszín zománcz. A lapos nodust alul hat 
kivert czikk, felül hat sodronyzománczos — háromból hiányzik a zo
máncz — díszíti. A kiszökellő rotulusok virágokat példáznak, melyek 
egykor zománczosak voltak. A cuppának liliomokkal — 12 fajta — sze- 
gélyzett kosarát vastag sodrony hat nagyobb sodronyzománczos — csak 
kettőben maradt meg — és hat kisebb háromszirmú virágokkal ékes me
zőre osztja. 15-ik század.

Kiállítja Teper László.

6 0  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hatkaréjos. 

Rézsűt álló peremére e felírás van vésve: LAVRENTIYS ZAY HEMER 
IÁK US IT SARA. Alul: RENOVATVS EST PER MAGCVM DNV;;/ 
LADISLAVM ZAY AC CONSORTEM EIVsdem MAGCAM Do: 1VDITH 
WIEALVSI Do DIWc V 1651. Peremét tojássor — 37 fajta — díszíti. 
Talpának felső mezőit vastag sodrony, hat kör-alakú s hat négyszögletes 
mezőre osztja. A körökben aranyozatlan tizenkét szirmú virág van. A nodus 
tizenkét czikke áttörött A cuppának levél koszorúval, — 12 fajta — sze- 
gélyzett kosarát, aranyozatlan háló díszíti. 16-ik század.

Kiállítja gr. Zay Albert.

61 Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréjú. Pár

tája áttörött. A talp felső mezői sodronynyal beszegvék és lombdiszü háló
val ékesítvék. A stilus léczein levő felírás újonan zománezozott. A nodust 
felül hat vésett, alúl hat síma czikk díszíti; a kiszökellő rotulusok virág- 
alakúak. A cuppának levélkoszorúval — 29 fajta — díszített kosarát vastag 
sodrony hat nagyobb és hat kisebb — háromszögletes — mezőre osztják. 
A nagyobb mezőkben 18 szirmú dupla virágok ülnek. 15-ik század.

Kiállítja a pozsonyi káptalan.

62  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Talpa hatkaréjú. 

Pereme áttört — öt fajta. A talp felső mezőit vésés díszíti. Váltakozva vi
rágos ágak és mondatszalagok IH 6 SVS *  TISRIä *  felírással. Az egyik 
mezőn torna-paizs van, rajta kardot tartó kar és félhold, felettte mondat- 
szallag ÄN betűkkel. A talp felül oromzatos. A stilus tagjain át nem látszó 
kék zománczalapon olvassuk e felírásokat:
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A nodust felül-alul hat-hat vésett díszítésű czikk ékesíti a kiszökellö 
rotulusok dupla virágokat példáznak, a hat külső szirom aranyos, az öt

belső, egykor kék zománczos volt. A cuppának levélkoszorúval — 33 fajta — 
szegélyzett kosara domborúan van kiverve. 15-ik század.

Kiállítja a trencséni r. kath. egyház.

63  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréjos. 

Síma pereme tagolt s felül sodronynyal van beszegve. Pereme csúcsívekkel 
áttörött. Talpának felső mezőire rávésvék: Szent Péter, Szent Pál, egy 
fiatal szent, aki gombot tart kezében, Szent László, Szent Remete. A hatodik 
mezőre külön lemez van erősítve, melyen czímert; kék mezőben aranyos- 
hajú koronás leányt látunk, fölötte fiatal szent, ki gombot tart kezében, Szent 
László, Szent Remete. A stilus alsó részén, melyet vastag sodrony választ 
el a talptól, e fölírást olvassuk át nem látszó kék alapon: ttlűrici l]ilf. 
A csonka gúlán álló nodus tornyot példáz, melyet hat támpillér és hat 
áttört hátú mennyezetes fülke díszít. A cuppának kék zománczos alapú 
levélkoszorúval — 25 fajta — díszített kosarán hat lapos domborműves 
mezöt látunk: Máriát a gyermek Jézussal, Magy. Szent Erzsébetet, Szent 
Borbálát, Szent Pált, Szent Pétert és fiatal szentet, ki keresztet tart kezé
ben. Mind e dombormüvek egykor zománczczal voltak borítva. A cuppára 
e fölirás van minusculákkal bevésve : + fyic + CSt + CCtltr + UODt + tcstd= 
menti + in meo + sanqnine. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 4  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Rézsút álló pereme síma. Pártája áttört — 22 fajta. 

Talpának felső részét vastag sodrony hat nagyobb s hat kisebb mezőre 
osztja, melyek váltakozva kék vagy zöld áttetsző zománczczal födvék és 
csigaalak úan kunkorodott végű sodrony nyal ékesítvék. A lapos nodust 
tizenkét zöld zománczos sodronyos czikk díszíti a kiszökellö rotulusok kék 
szirmú virágokat példázna^. A cuppának levélkoszorúval szegélyzett kosarát
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vastag sodrony hat széles s hat keskeny háromszögre osztja. A széleseket 
sodronykörök és gombok a keskenyeket sodronyzománcz ékesíti. 15-ik század.

Kiállítja az aacheni káptalan.

6 5  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Rézsútos pereme 

síma. Pártája áttörött — 16 fajta. A stílus alsó részén virágok vésvék, 
alapjok zománezos. A nodus lapos, fölül-alul hat-hat czikk díszíti, a rotu- 
lusok kiszökellők, virágokat példáznak. A stilus felső része egykor festett 
zománezos volt: kék alapon fehér körök. A cuppának levélkoszorúval — 
7 fajta — ékes kosarát sodronyok hat sodrony zománezos mezőre osztják. 
A cuppán fölirás van minusculákkal bevésve. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

66  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett, öntött munka. Síma pereme rézsűt áll. 

Pártája áttört — 5 fajta. Talpát vastag sodrony hat lándzsaalakú és hat 
négyszögletes mezőre osztja, melyek váltakozva sodrony nyal és gombokkal 
vagy sodronyzománczczal diszítvék; a zománezos mezők sodronyának végei 
csigaalakúan kunkorodnak. A talpat a stílustól lapos tag választja el. A stilus 
oldalait áttört ablakocskák díszítik. A lapos nodus felül-alul hat-hat sod
ronynyal beszegett czikkel — három sodronyzománezos, három sodronyos — 
ékes. A cuppának levéldiszítéssel — 19 fajta — szegélyzett kosarát sod
rony hat mezőre osztja; három sodronyos, három sodronyzománezos. 
15-ik század.

Kiállítja a marosvásárhelyi református egyház.

6 7  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett mű. Talpának alaprajza há

romszöggel összealkotott hármas karéj. Az egyikre Jézus feje s az 1511 
évszám van bevésve. Stílusának felső részére £H.S MARí van bevésve. Cup- 
pájának levélkoszorúval — 17 fajta — és vastag sodronynyal beszegett 
kosarát vésés díszíti. Cuppájára minusculákkal be van vésve; hilf halige 
frau sant ana salb drit. Talpán kipontozva olvassuk: ECCL. S AEGIDIJ 
ABB. BART AH. ié-ik század.

Kiállítja a bártfai r. k. templom.

68  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréju. 

Pereme kettős: az alsó vastag sodronynyal van kétoldalt beszegve s háló
val beborítva a felső áttörött — 32 fajta. A karéjok összeszögellésénél 
levelek hajlanak föl. A talp felső mezőit vastag sodrony kereteli s lemez
ből vágott virágos ágak díszítik őket. A talpat a stílustól párkányos tag 
választja el. A stilus részén olvassuk MARIA GRACIA. A nodust fölül-alul 
hat-hat sodronynyal beszegett virágos hálóval borított czikk díszíti a
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kiszökellö rotulusok hatszirmu virágokat példáznak. A cuppának levélko
szorúval, — 15 fajta — szegélvzett kosarát lemezből metszett háló borítja. 
14-ik század.

Kiállítja a dévai ref. egyházközség.

69  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréju. 

Széles pereme sima. Pártája áttörött — 10 fajta. — A talp felső mezői 
sírnák — a felső rész új. — A talpat a stílustól lapos tag választja el. 
A nodust fölül-alul hat-hat vert czikk díszíti a kiszökellö rotulusokban 
levő virágok szirmai kék zománezosak. A cuppának levélkoszorúval — 
17 fajta — szegélyzett kosara hólyagosán van kiverve. 15-ik század.

Kiállítja a brassói bizottság.

7 0  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Hatkaréjú tal

pának rézsút álló pereme párkányos, áttört hálóval -—- 24 fajta — van 
borítva, melyen minden karéj közepén hatszirmú gránátos bibéjü virág ül; 
felül pedig vastag sodrony szegi be. A párta áttört — 22 fajta. A karéjok
nak összeszögellésénél virágból kinövő talpazaton e szentek szobrai álla
nak : Mária Jézussal, szent Péter, szent Borbála, Remete szent Antal,

73. sz.

Tolentinoi szent Miklós, a hatodik hiányzik. A talpnak sodronynyal besze
gett íelsö mezőit növény háló fedi. A talpat a stilustól lapos tag választja 
el, melynek élein pálezák keresztezik egymást, felső lapjára pedig e fölírás 
van bevésve BAR | BEEL j GÁL j 1531. A stilus tagjait fölül-alul, egy
mást keresztező palczák szegik be, minden oldalukon pedig egy málna
alakú gomb ül. A lapos nodus áttörött, a rotulusokat hatszirmú virágok 
képezik, melyeknek bibéjét lapos, síma gomb képezi. A cuppának levél
koszorúval — 16 fajta — és vastag sodronynyal szegélyzett kosarát 
növényháló díszíti, melyben ötször ismétlődik egy, két egymásnak hátat 
fordító alakból álló csoport. 15. század.

Kiállítja a kolozsvári akadémia.
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71 Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hat karéjéi talpának 

alakja rézsútos, pereme párkányos, makkokkal megrakott cserfaág díszíti, 
fölül vastag sodrony kereteik A karéjok összeszögellésén aranyozatlan leve
lek hajlanak föl az áttört pártához — 22 fajta. Az oromzatos talpnál vas
tag sodronynyal beszegett felső mezői áttörtek: leveles indák közt két 
mezőben meztelen szőrös alakokat látunk, melyek lándsákat tartanak, egy 
mezőben öz, egyben szarvas fut, egyben madár ül, egyben végre lándsát 
tartó vadász kürtöt fúj, lábainál két kutya van, feje fölött pedig madár ül. 
A levelek közt fehér, kék és zöld zománczos bogyók vannak. A stilus 
tagjai áttörtek az alsó négyszögökkel és körökkel — 8 fajta. A felső leve
lekkel; éleiket vastag sodrony képezi. A lapos nodust fölül-alul hat-hat 
vastag sodronynyal beszegett, levelekkel áttört czikk díszíti. A felsők s 
alsók közt maradó tért 12 szirmú virágok töltik ki. A négyszögletes rotu- 
lusokban sötétkék zománczos betűk vannak :

A cuppának levélkoszorúval — 42 fajta — szegélyzett kosara sodrony- 
zománczczal ékes. Az előforduló színek sötétkék, violásbarna, sötétzöld, 
sötétsárga, át nem látszó világoskék, sárga és fehér. 15. század. Császka- 
féle lajstrom, 23. szám.
A poprádi r. k. templom tulajdona. Kiállítja Császka György.

72  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hatkaréjú talpának 

rézsútos pereme két csíkra oszlik. Az alsó vésett. A párta áttört — 32 
fajta. Az oromzatos talp felső mezői vastag sodronynyal keretelvék és vál
takozva áttört növénydiszítéssel vagy sodronyzománczczal ékesek. A sod- 
ronyzománcz áttörött és a mezőre reá van szegezve. Az előforduló színek: 
át nem látszó vörösbarna és fehér, áttetsző sötétkék és zöld, a leveleken 
néhutt arany pettyek erősítvék a zománczra. Az első mezőn a díszítés 
közé czímer van foglalva: kék mezőben kardot tartó 
kar, félhold és hatágú csillag. A stilus tagjain kék zománcz- 
alapon | m a ttá . A lapos nodust felül-alul hat-hat
vastag sodronynyal kereteit czikk díszíti, váltakozva áttör
tek és sodronyzománczosak. A rotulusok nyolczszirmú 
virágokat példáznak. A cuppának levélkoszorúval —- 44 
fajta — szegélyzett kosara egykor kék zománczos volt s 
van beborítva. 13. század.

Kiállítja a trencséni egyház.
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7 3  Go. Kehely.
Hasonló a 72. számhoz, csak hogy a pereme sí ma, 

vastag sodronynyal van beszegve, a talp felső mezőinek 
áttörése mérrnü, a sodronyzománcz közvetlenül az alapra 
van alkalmazva. A czímer ugyanaz, csakhogy a hatágú 
csillag itt a kard és kar közé van helyezve. 15. század.

Kiállítja a trencséni egyház.

7 4  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hatkaréjú talpának pereme 

párkányos. Pártája két csíkra oszlik, az alsón leveles dísz — 30 fajta — a 
felsőn tojássor — 37 íajta — domborodnak; a karéjok összeszögellésé- 
nél levelek hajlanak le. A talp felső mezőit vastag sodrony kereteli és 
sodronyzással ékesek, melyek közé kék és fehér üveggyöngyök foglalvák. 
A lapos nodus vésett czikkekkel díszes, a rotulusokba klárisok foglalvák. 
A cuppa kosarát csigaalakba felkunkorodó végű sodronyzás diszíti. 16. század.

Kiállítja az aacheni káptalan.

75  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Talpa hat 

karéjos. Sima, tagolt peremén e két bélyeg: Pártája 
keleties ízlésű növénydíszszel — 26 fajta — áttört. 
A talp felső mezőit vastag sodrony szegélyzi s mértani 

alakokat képező vékonyabb sodrony s gombok borítják. A stilus alsó 
részének helyén párkányos hatoldalú, a felsőén pedig kerek tagot látunk. 
A nodus körte-alakú; alsó részén három levél s három gyöngysor; felső 
részén három cherubfej s három gyöngysor, melyek közé e fölirás van 
vésve: L:M:ANO DoMI 1619. A cuppának levélkoszorúval — 17 fajta — 
szegélyzett kosarát vastag sodrony hat nagyobb, hegyével lefelé irányuló 
s hat kisebb, hegyével fölfelé irányuló háromszögre osztja. A nagyobb 
háromszögeket aranyozott, a kisebbeket aranyozatlan sodronymü borítja. 
Magassága o-23. C. átm. o’io j. 17. század.

Kiállítja a szűz Máriáról czímzett szent Ferencziek pozsonyi rendháza.

7 6 Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Hatkaréjú tal

pának síma pereme vízszintes. Pártája áttört — 10 és 6 fajta összealkotva. 
Talpának felső mezőit párkányos keretek hat lándsahegy-alakú és hat 
négyszögletes mezőre osztják. A lándsahegy-alakúakban laposan vésett 
áttetsző zománczczal' fedett ábrázolásokat látunk: Feszület Mária és János 
közt, szent László, szent Imre liliomos jogarral és almával. Czímer — 
áttetsző zöld alapon paizs, fölötte püspöksüveg, a paizsban áttetsző kék 
mezőben szőke szakállas, barna ruhás — vagy szőr? — férfi zöld ágat
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emel, szent Péter, szent István kezében jogar és keresztes országalma. 
Rajtuk a zománczszinek közül zöldnek, violaszínnek, kéknek, sárgának nyo
mait látjuk. A mezők közt ötszirmú virágok vannak. A négyszögletes mezők 
sodronyzománczosak. A talpat felül négyes karéjokkal áttört párta kereteli, 
melyet oromzat koronáz. Az áttörés alatt zöld, kék és violaszín zománczot 
látunk. A stilus tagjait áttört oszlopzat ékesíti. A cuppának levélkoszorúval
— i i  fajta — és vastag sodronynyal szegélyzett kosarán vastag sodronyok 
köröket képeznek, melyek sodronyzománczczal ékítvék, szint ilyennel van 
czifrázva a kosár alsó része. A fölül a körök által szabadon hagyott közöket 
gombok és sodronyok diszítik. A sodronyzománcz színei: áttetsző kék, 
zöld, violaszín; át nem látszó vörös, világos-kék és fehér. A gömbalakú 
noduson virágok kivervék, ez 18. századbelinek látszik. 15. század.

Kiállítja a szatmári r. kath. plébánia.

7 7 Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Vízszintes pereme 

áttört — 9 fajta — úgyszintén pártája — 15 és 6 fajta összealkotva. 
A hatkaréjú talp felső mezői aranyozatlan és aranyos, gyöngy és gránát- 
bibéjü virágokkal megrakvák. A gömbalakú nodust hat áttört pánt — 42 
fajta — osztja hat gerezdre. A cuppa kosarának dísze hasonló a talpéhoz, 
a cuppán három czímer van. Koronából kinövő apostol, várfal, mellette 
két hétágú csillag, koronából kinövő hattyú. 15. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 8  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú. 

Pereme sima, rajta bélyeg: A pártát négyes karéjok törik át
— 13 fajta. A talp felső mezői közül négy sima, az elsőbe 
kereszt van bevésve, a hátulsóra pedig tojásdad lemez van 
erősítve, rajta Jézus monogrammja. A stilus alsó tagjának öt oldalát nyolez 
szirmú virágok ékítik, a hatodikra pedig kezeiben templomot — vagy orgonát — 
tartó térdelő angyal van vésve. A felső tag oldalait egymástól különböző 
vésett levéldiszítések czifrázzák. A noduson felül alúl hat-hat véséssel 
ékes czikket látunk, a rotulusok négyszögletesek, bennök egykor zománcz- 
czal borított vájt alapon e betűk domborodnak: fí|E£tr*í. A cuppa sima, 
a kosarat csak a stilus felső tagján levő csücskök jelzik. Magassága o-2. C., 
átm. 0005. 16— 17. század.

Kiállítja a szűz Máriáról czímzett szent Ferencziek pozsonyi rendháza.

7 9  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Nyári Pál czímerével sodronyzománezos és vésett 

dombormüvekkel Szent László, István, Remete Pál, Imre, Antal, Erzsébet, 
Borbála és Katalin képeivel. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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8 0  Go. Ereklyetartó .

Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Kerek, az 
első lapon Krisztus keresztvitele áttört alakokkal, a hátsó lapon az angyali 
üdvözlet. Benne viasz «Agnus». Átmérője o 'i m.
A zágrábi székesegyház tulajdona. Kiállítja Mihalovics József zágrábi érsek.

8 1  Go. Kehely nodusa.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vert munka. Fölül-alúl hat-hat sodrony- 

zománczos czikkel ékes. A rotulusokban hatszirmú virágok váltakozva 
zöldek, kékek, viola-szinüek. 15 század. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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8 2  Go. Pds{torbot.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. A bot legalsó 

végét hat oldalú kettős csonka gúla képezi, melynek alsó hegyét sár
kányfő díszíti; felső hegyén párkányos tag ül, mely fölött a hatszögletű 
bot emelkedik két hasonló párkányos tag által három részre osztva. A bot 
vésett díszítésekkel van ékítve, mely részben csúcsíves ízlésű növény 
indákból és faágakból — a lombozat között itt-ott mókusokat és madarakat 
látunk — részben pedig renaissance Ízlésű díszedényekkel váltakozó lomb 
és gyümölcsfüzérekből áll. A szár 3-dik tagja fölött hatszögletű díszes 
nodust látunk, melynek ékítményei renaissance ízlésüek. E fölött ismét 
folytatódik a szár, goticus ízlésű áttörött növénydiszítéssel czifrázva. 
A szárat végleg befejezi egy az alsó tagokhoz hasonló párkányzat. Rajta 
egy ormokkal diszített talpazaton kétemeletes csúcsíves torony áll. Az

ormós talpazat hat mezőre van osztva, melyek közül az első és hátsóban 
paizs-tartó angyalt látunk. A paizson szent Lászlói Thuz Osváth czí- 
mere — a négy oldalsó mezőben pedig egy-egy mondat-szalagot tartó 
angyal van. A torony mindegyik emeletét hat-hat támpilléres, áttört díszí
tésű ablak képezi. E torony fölött megint renaissance díszítésű tago
zatot látunk, melyen az áttört goticus növényindákkal ékített görbület 
emelkedik. A görbületben hatoldalú ormós talpazaton az angyali üdvözletei 
látjuk szabadon álló alakocskákban. Magassaga 2'02 m.
A zágrábi székesegyház tulajdona. Kiállítja Mihalovics József zágrábi érsek.

8 3  Rn. Pásztorból.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vé

sett munka. A botot három párkányos gyűrű 
s két hétszögletes nodus három részre osztja, 
melyekre körték és pikkelyek vésvék. A leg
alsó részen a pikkelyek közt e mondat
szalag á ll:
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A bot részei bevésett A, B és C-vel jelölvék. A nodusok acanthus 
levelekkel diszítvék. A felső főnodus tagolt: két kettős díszedényalaku, 
acanthus levelekkel díszített tag közt hét oldalú oszlop áll. Az oszlop me
zőinek keretét vastag sodrony s acanthus-levélsor képezi. Rajtok levelek
kel koronázott kerek ívek alatt a következő domborműves ábrázolásokat 
látjuk: Joachim és Anna találkozása, angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet 
találkozása, Mária bemutatása a templomban, Jézus a jászolban, Jézus a 
templomban, Jézus a tudósok között (?). A görbület nyolcz lápját vastag 
sodrony választja el egymástól. A hátulsón indák között tizenkilencz

koronás mellkép — Jézus ősei — ül. A mellette fekvő s a három első 
mezön lombdiszítés domborodik. A két oldalsó mezőt két sodrony nyal 
szegélyzett egykor zománczczal borított ezüst lemezek fedik, az egyikre a 
tizenkét próféta szobrocskája, a másikra hét virágból képezett csokrocskák 
erösítvék. A görbület végiből gránát virág nyílik, melyből Mária félalakja 
emelkedik. Mária jobbjában jogarát, balján a gyermek Jézust tartja. Fején 
korona. Körülötte lángoló és sugárzó dicskör. Hátán vastag sodrony keret
ben a Perényi-féle czímert látjuk zöld alapon kék mezőkkel. 16-ik század. 
A nyitrai székesegyház tulajdona. Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

8 4  S^enteltvi\tartó.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. A íölsö részen sima 

szalag vonul végig, mely 8 mezőre van osztva Ezeken bevésve válta
koznak a 4 evangélista jelvénye mondatszalagokkal, rajtok e fölirások: 
S MATHIAS ■ S • LVKAS • S • MARCWS ■ S ■ IOHANNES és négyszer Szent 
Lászlói Thúz Osváth zágrábi püspök czímere. A fogantyú végeit képező 
gyümölcsök s az alatta levő rózsácskák goticus ízlésben készítvék. Magas
sága o i6 m., felső átm. 015 m.
A zágrábi főegyház tulajdona. Kiállítja Mihalovics J. zágrábi érsek.
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8 5  Rn. S^entdtvi\tartő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett és étetett munka. Kerek talpa 

fülöl hat, keleties étetéssel díszített mezőre oszlik. Testének hat mezején 
cartoucheok közt gyümölcskötegeket látunk; nyakán a mezők ismét étet- 
vék. Két öntött fülecskéjébe fogantyú van akasztva. Talpára e fölirás 
van vésve: LEGATUM MAGNIFICI DOMINI LADISLAI PETHE CA
PITULO POSONTI s két olvashatatlan bélyeg beütve. 17-ik század.

Kiállítja a pozsonyi káptalan.

84. sz.

8 6  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú, sod

ronynyal beszegett sima peremén fölírás volt bevésve és fekete zománczczal 
kitöltve, melyből négy karéjnak megfelelő rész elveszett, s csak ennyi

maradt. PRESBITER 1 ToAO A karéjok összeszögel-

lésénél egy-egy angyal pajzsot tart, melynek közepét szí
nes üveg díszíti. A párta áttörött — 16 fajta. — A talp 
felső mezői áttört és vert virágokkal és levelekkel diszít- 
vék, melyekre apró öntött müvü állatok, kutyák, szarva
sok, madarak vannak forrasztva. A stilus málna-alakú, a 
nodus sodronyos gombokkal van ékesítve, a rotulusokat 
három-három vörös üveggel díszített lemez képezi. A cuppa 
levél-koszorúval — 15 fajta — szegélyzett kosarát áttört 
ágak közt ülő madarak, állatok s szentek alakjai díszítik. 

Az alakok a következők: Mária a gyermek Jézussal, szent Domokos, szent 
püspök (Miklós ?), szent Katalin, szent Sebestyén, szent Antal. Magassága 
0 213, C. átm. 0 '8 .. 16-ik század.

Csik-nagy-boldogasszonyi hitközség tulajdona.

8 7  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat ka-



E gyházi szerek  a X V —X V I. századból. 97

réjú, pereme sima, pártája áttört — 17 fajta. — A talp felső részén vastag 
sodrony hat lándzsa-alakú és hat négyszögletes sodrony zománczos mezőt 
képez. A négyszögletes mezők alapja váltakozva áttetsző sötét-kék, zöld és 
át nem látszó barna, a lándzsa-alakúaké áttetsző kék, mindannyit domború 
fehér szirmú virágokat termő növények díszítik, melyeknek indái csiga
alakba kunkorodnak. A talpat a stylustól hat-oldalú, sodronynyal heszegett 
fölül három paizszsal, rajtok egy-egy öt szirmú virág- s levélsorral diszített 
mező választja el. A stylus oldalaira négy szirmú virágok vésvék. A kerek 
noduson alul hat sima, fölül hat vésett levéllel díszes czikk van. A rotu- 
lusok végét hat szirmú virágok képezik. A kuppának liliomkoszorúval — 
15 fajta — és vastag sodronynyal szegélyzett kosarát, vastag sodrony hat 
sodrony-zománczos a talp négyszögletes mezőihez hasonlóan diszített me
zőre osztja. 15-ik század. Magassága 0 216, átm. o 103.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

88 Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréju, pere

mén e fölirás:

8  9 . Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat karéjú. 

Síma pereme tagolt; pártáján áttört levéldiszítés — 18 fajta. — A talp 
felső részét vastag sodronyok hat lándzsa-alakú és hat négyszögletes 
mezőre osztják. A lándzsa - alakú mezők hegyén három-szirmú virágok 
ülnek. A mezők sodronyzománczos, váltakozva áttetsző sötétkék vagy zöld 
alapon virító növényekkel diszítvék. A talpat a stílustól ormozatos tag 
választja el. A stilus tagjainak oldalai kék zománczos alapon váltakozva két- 
két négyszirmú virággal és i betűvel diszítvék. A nodus fölül-alúl hat

Magy. tö rt . ötvösm ű-kíállítás. II. 7
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váltakozva domború és homorú bordájú czikkel ékes. A rotulusokban 
hatszirmú sodronyos egykor zománczozott virág ül. A cuppának levél
koszorúval -— 22 fajta — ez vastag sodronynyal szegélyzett kosarán, 
vastag sodronyok hat vetélő alakú mezőt képeznek, melyek sodronyzo- 
mánczos virító növényekkel diszítvék. A kosár többi részét gombok és 
sodronykörök czifrázzak. 15-ik század. A kelyhet 1873-ban megújították. 
Magassága 0'244 c. Atm. O’i i j .

Kiállítja Császka György püspök.

9 0  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú, 

pereme tagolt; pártája áttört -— 5 fajta. — A karéjok összeszögellésénél 
levelek hajlanak alá a peremre. A talp felső mezői öntött és át
tört müvüek, váltakozva bogáncs és lombos ágak közt szarvast 
űző kutya és madarakkal. Egyik bogáncsos mezőn egy czí- 
mert látunk. A talpat a stílustól oromzatos tag választja el. 
A stilus áttört — 8 fajta. — A nodust fölül-alúl hat-hat áttört 
mező képezi; egy-egy felső és alsó közt 12 szirmú virág 

van. A négyszögletes rotulusokon IHS és MARIA. A cuppának kereszt- 
virág-koszorúval — 42 fajta — szegélyzett kosarát vastag sodrony hat mezőre 
osztja, melyeken vékony sodronyok és gombok mértani alakokat képeznek. 
Talpára fölül bevésve: Restaurari curavit Ecclesia M. S. Georgii. M. o '2 ij. 
C. átm. o’i i .  Aranyozása új. 15-ik század. Császka-féle lajstrom 22.
A szepes-szombati rk. templom tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

91  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat karéjú. 

Pereme erős sodronyszálakkal van szegélyezve, áttört növénydiszítéssel ékítve. 
Eölötte áttört müvü párta áll — 27 fajta. — A karéjok összeszögellésében 
levelek nyúlnak föl. A talp felső mezőin erős sodrony körök ülnek, melyekben 

a következő öntött dombormüvecskék Vannak: Agnus Dei, 
mondatszalagot tartó angyal, szent Joachim, három király 
imádása, szent Sebestyén. Feszület Máriával és Jánossal. 
A talp mezőinek fölső részeit zománezos vésett ezüst le
mezkék díszítik: az első barna zománcz alapon imádkozó 
angyal; a másodikon zik-zak vonal által képezett mezők
ben zöld zománcz alapon sugaras fél csillagok, a sugarak 
közeiben barna zománcz van. A harmadikon barna zo
máncz alapon inda. A negyediken zöld zománcz alapon 
sas, tollai közt barna zománczczal. Az ötödiken barna 
alapon inda. A hatodikon zöld alapon mondatszalag 

barna zománezos betűkkel. — L. — a rajzot.
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A stilus alsó részén kék alapon :

fölső részén barna vörös alapon :

A nodus hat gerezdre oszlik, mindegyiken egy-egy virág, egy barna
vörös és egy kék zománczos ezüst lemezke van, a passió eszközei
vel. A rotulusokat hatszirmu virágok ékítik. A cuppának koszorúval sze- 
gélyzett, — 17 fajta — kosarán erős sodronynyal bekerített hat kört 
látunk, melyekben öntött dombormüvek vannak, ugyanezek mint a talpon, 
csak a három király helyett Mária a gyermek Jézussal fénysugarak közt. 
A körök közeiben barna zománczozott ezüst lemezkék vannak, az alsó
kon cherub fejeket látunk — kettőnek feje fölött kereszt áll — a fel
sőkön hármas levelek. Magassága o'25 c. átm. 0*113. 16-ik század.
Kassai székesegyház tulajdona. Kiállítja Schuszter Konst. püspök.

9 2  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat- 

karéjú. Sima peremén e fölirást olvassuk: QÍUj IQE® IiVPG RVIPG
PROxifflVffl a o w p A R íív iT  j r a  r g s t ^ ir ít r i s e a iT  S R A n a isc ia s  
x íiv . v e m z e h h  r b b a s  a í m o m a a s  m t r . v i a m i a s  g r a t is

GPPALiGS. APRO DOSRIRI 1882. Pártája áttört — 16 fajta. — A karéjok 
összeszögelésénél négy, áttetsző zöld zománczczal borított három szirmú 
aranyos bibéjü virágok ülnek — jelenkoriak. Elől a pártára ez aranyo- 
zatlan czímer paizs van erősítve. A talp felső mezői váltakozva 
egészen sodronyzománcz és sodronyzománczczal s niellós me- 
daillonokkal diszítvék. A niellós mezők jelenkoriak, a medaillo- 
nokon xav. szt. Ferencz, patrona Hungarie és Nép. szent János 
ábrázolvák. A stilus alsó része ormozatos tag — jelenkori. — A nodust 
két czipö czímes gerinczü hatoldalú csonka gúla s köztök álló hat támpil- 
éres csúcsíves fülke képezi. A fülkékben szobrocskák állnak: Máriát a 
gyermek Jézussal, szent György gyalog, szent László, paizsot és lándzsát 
tartó szent, szent Sebestyén s egy keresztet tartó szent. A cuppának liliom 
koszorúval — 2 fajta — és vastag sodronynyal szegélyzett kosarát zöld 
alapon sodronyzománczos virágok diszítik. Az előforduló zománcz maga 
— át nem látszó zöld és fehér — mind jelenkori. Mag. 0*25 c. Atm. o 'i i .  
Wenczell Ferencz nyitrai apát-kanonok tulajdona. Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

9 3  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett mü. Talpa hat karéjú; pereme
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síma; pártája acanthus-levelekkel ékes; — 33 fajta — stílusának alsó tag
jára e betűk vésvék — L. 1. sz. — felső tagjára pedig ezek. — L. 2. sz. —

i. sz. 2. sz.

Nodusát fölül-alúl hat-hat kisebb és hat-hat váltakozva domború és homorú 
bordás levélalakú czikk díszíti.. A rotulusok lapos előlapjára hatszirmú 
virág van bevésve. A cuppának levélkoszorúval — 17 fajta — szegély- 
zett kosarán vastag sodronyból hat egymást szelő kör van, melyekben 
vékonyabb sodrony és gombok mértani díszt képeznek. Talpán bevésve 
alúl: Ecclesia Marcusfalviensis repar: Armo 1726. Fölül: T i'SÍaitran 
ntramf (Birgitts (Esasjha (Episcopus Scopus: 1880. Aranyozása új. 
M. o‘2. C. átm. o 'io j. 16-ik század. Császka-féle lajtstrom 17.
A márkusfalvi rk. templom tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

9 4  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött, áttört, vésett munka. Talpa 8 karéjú; 

sima pereme fölött áttört müvü párta — 16 fajta. — A talp felső mezői 
közül a három elsőn egy-egy körben Mária a gyermek 
Jézussal, Szent Borbála és Szent Katalin vannak be
vésve. A többi mező sima. A nodust hat, támpilléres, 
kettős ívezetü, hátúi áttört fülke képezi. Mindegyikben 
egy szobrocska áll: Ecce homo, Szent Katalin, Szent 
Margit, Szent Borbála, egy kardot tartó, végre egy 
dobozt tartó szent nö. A cuppának keresztvirágokkal 
— 23 fajta — szegélyzett kosarát erős sodronyok hat 
mezőre osztják, melyekben vésett ezüst lemezek alkal- 
mazvák, virág díszítésekkel áttetsző vörösbarna, áttetsző 

zöld és át nem látszó világos- és sötétkék zománcz alapon. Magassága 
o-248, C. átm. o-ii7 . 15-ik század.
Kassai székesegyház tulajdona. Kiállítja Schuster Konstantin püspök.

9 5  Go. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. Talpa 

hat karéjú. Pereme párkányos; fölötte áttört párta áll — 16 fajta. — A talp 
íelsömezői sodronyt utánzó keretek által két-két részre osztvák, melyekben 
aranyozatlan ezüst domború virágok vannak. A nodus hat, sodronynyal 
szegélyzett 3— 3 virággal diszített félkörbe hajtott lemezből áll. E lemezek 
közt támpillerek állanak. Az aranyozatlan stílust vésett diszítés ékesíti. 
A cuppának keresztvirág koszorúval szegélyzett — 28 fajta — kosarán sod
ronyt utánzó keretek hat mezőt képeznek, melyekben aranyozatlan ezüst
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virágok vannak, e virágok s azok, melyek a talpon láthatók a múlt század 
végén készültek. A kosáron a mező közt fölül szabadon maradó háromszög
letes közök sodronyzománczczal kitöltvék; átlátszó sötétzöld alapon há
rom-három át nem látszó világos kék vagy fehér kör. Magassága 0-125, 
C. átm. O'i. 15-ik század.
Találtat. 1877. Beszterczén a tanácsház falában. Kiállítja az erdélyi püsp. székesegyház.

96  G o. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú. 

Peremét egyszerű tag szegi be. Az áttört pártát oszlopzat — 40 fajta — 
díszíti. Stilusa szintén áttörött. A gombot hat áttört szalag — 4 fajta — 
hat mezőre osztja; minden mezőben középütt hátszínnél virág van, mely 
fölött és alatt egy-egy háromszirmú virág ül. A középső virágok szirmai 
sodronynyal beszegvék átlátszatlan sötétkék zománczczal borítvák melyen 
apró aranyozott hatszirmú virágok ülnek. A cuppának koszorúval segély- 
zett — 5 fajta — kosarát kivert gombsorok diszítik. Magassága 0-239 c- 
átm. o 'i 15-ik század.
Beszterczei lelet. Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.

97 G o. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hatkaréjú, pereme 

sima, pártája négyes karéjokkal áttört körökkel ékes — 4 fajta. A karéjok 
összeszögeléséből aranyozatlan ezüst levelek hajlanak alá, az első össze- 
szögelésnél pedig czímerpaizs van reá erősítve. A talp felső részén vastag 
sodronyok hat lándzsa - alakú mezőt szegnek be, melyeken sodronyok 
és gombok négyszögeket és gombokat képeznek. E mezők érintkezési pont
jain s hegyein három szirmú virágok ülnek. A talpat e stilustól hatszögletű 
gomb választja el, a stilus oldalai ostáblásan vésettek. A noduson fölül- 
alúl domború növényindával diszített hat-hat czikk. A rotulusok nyolcz 
szirmú virágok. A cuppának levél koszorúval — 39 fajta — szegélyzett ko
sarát fodros élű csík hat sodronyból és gombokból alkotott négyszögekkel 
és körökkel borított mezőre osztja. Mag. o"2i. C. átm. 0-091. 15. század.

Kiállítja a győri székesegyház.
98 G o. Kehely patenával.

Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat
karéjú. Peremét sima, tagolt csík szegi be ; vastag sodronyok a karéjoknak 
megfelelve, hat sodronykörökkel és gombokkal diszített mezőre osztják. 
Pártája áttörött — 16 fajta. — A talp felső mezőit vastag sodrony szegélyzi 
és gombokkal kirakott sodrony-körök borítják. Az első mezőben kis feszü
letet látunk, felette mondat-szalag. A stylus tagok éleire vastag sodronyok 
íorrasztvák, oldalaikat vésés diszíti. A gömbalakú nodust hat áttört művű 
— 34 fajta — pánt hat sodronykörökkel s gombokkal borított gerézdre
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osztja. A cuppának levélkoszorúval — 21 fajta — s vastag sodrony nyal 
szegélyzett kosarát szintén sodronykörök és gombok borítják. Magasága 
0'226, átm. o 'io j. Patenáján Krisztust a keresztfán, mellette Máriát és 
Jánost látjuk bevésve. A patena átmérője 017. 15-ik század.
A lekéri apátság tulajdona. Kiállítja Rimely Károly apát-kanonok.

99  G o . Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert áttört és öntött munka. Talpa hat karéjú. Áttört 

növény díszszel czifrázott peremét 19 egyszerű tag szegi be. A perem felső 
átmérője o 'io j. A karélyok összeszögelésén egy-egy üveg vagy kő van. 
A peremet 16 achat és 6 karneolgomb köti össze a talp felső részével, 
melynek az alsó átmérője 0A15. A talp felső része hat faágakból képe
zett zsinórral szegélyzett — mezőre oszlik, melynek alsó részét sodrony- 
zománczos lemezkék töltik ki. Az alsó achat gomboknak itt amethyst 
gombok felelnek meg, a karneoloknak pedig háromszirmu virágok, me
lyeknek közepét amethystek képezik. A mezők fölső részét két-két kö 
vagy üveg s egy-egy mondat-szalagot tartó angyalka ékesítik. A sodrony- 
zománczos mezőkön az alap rózsaszínű vízfesték; a sodronyok gumót, 
hét belőle kinövött szárt, két levelet, három hatszirmu és két három szirmú 
virágot képeznek; a gumó, levelek s háromszirmu virágok két alsó szirma 
áttetsző sötét zöld, a harmadik szirom s a többi virágoké át nem látszó 
fehér, a hatszirmu virágok közepe és a három szirmuak töve át nem lát
szó vörös. A stilus vésett díszítését át nem látszó sötét zománcz tölti 
meg. Az áttört gombot 24 üveg és kő diszíti. A stílusnak ezalatt fekvő 
részére fölírás van vésve, melyből csak ennyit olvashattunk: «. . . . enor 
‘Dor . . . .  Froni . . . .  Anno 177 . . .  . ie 28 M a . . . .» A cuppának liliom 
koszorúval — 5 tajta — szegélyzett kosarát erős sodronyok egy felső szalagra 
és hat mezőre osztják. A felső szalagot koszorú borítja és 20 üveg és kő 
ékíti. A mezőkre sodronyzománczos lemezkék erösítvék, melyeknek diszítése 
— úgy színezésre mint rajzra nézve — azonos a talpon levőkkel, csak hogy 
itt az eredeti áttetsző sötétkék zománcz alap megmaradt. E mezőkre s 
közeikre még 24 üveg és kö van alkalmazva. Az összes kövek és a mon
datszalagot tartó angyalkák a múlt században tétettek e kehelyre, a talp 
legalsó része 15-ik századbeli ugyan, de aligha tartozott e kehelyhez. Ma
gassága 0*25, C. átm. o 'i 11. 15-ik század.
Beszterczei lelet. Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.

1 0 0  G o . Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat karéjú; sima 

peremén paizsban Mária monogrammja, s a karéjok összeszögellésénél 
domború levelek. A párta áttört — 4 fajta. — A talp felső mezőin vas
tag sodronyok tojásdad kereteket képeznek, melyekben vékonyabb sod-
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rony s gombok mértani alakokba összeállítvák. A tojásdad keretek felső 
csúcsain s érintkezési pontjain egy-egy domború levél ül. A mezők többi 
részeit sodrony körök s gombok borítják. A stilus sima. A lapos noduson 
hat csavart gerinczü acanthus levélsorral czifrázott csíkot látunk, közeik
ben áttört leveleket s a rotulusokat jelző tizenhat szirmú virágokat. A cup- 
pának levél-koszorúval 17 — fajta — díszített kosarát vastag sodrony hat 
tojásdad, hat négyszögletes és hat háromszögletes mezőre osztja. A há
romszögletes mezőkön három aranyozatlan ezüst szirmú aranyozott bibéjü 
virág ül, a négyszögletes és tojásdad mezőket vékony sodrony és gomb 
díszítés borítja, a tojásdad mezők közepét pedig hatszirmú virágok fog
lalják el. Magassága o‘22Ú, C. átm. 10. 15-ik század. Császka-féle lajstrom 
2. szám.
A szepesi székesegyház tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

1 0 1  G o. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat ka

réjé, pereme sima, pártája áttört — 15 fajta. A talp felső mezőit válta
kozva vésett mértani mű vagy alakok díszítik. Az alakok következők: 
Mária a gyermek Jézussal és jogarral kezében, kér. szt. János és szt. Már- 
ton (gyalog). A talpat a stílustól párkányos tag — melyről levelek hajla
nak alá — választja el. A stilus alsó tagján :

A noduson fölül hat vésett mértani művel alúl hat sima czikk. A rotulu- 
sokban aranyozatlan ezüst foglalásban kék álékkövek. A cuppának levél-ko
szorúval — 17 fajta — és vastag sodronynyal szegélyzett kosarát áttetsző 
kék zománcz és mértani müvü háló borítja. Magassága o’i95, C. átm. 
o-o85. 15-ik század. Császka-féle lajstrom 1.
A szepesi székesegyház tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

1 0 2  G o . Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hat- 

karéju. Síma peremét vastag sodrony szegi be. Pártája áttört — 19 fajta. 
A felül oromzatos talp sodronynyal kereteit felső mezői sodrony zomán- 
czosak. A sodrony végei csigaalakúan felkunkorodnak. A stilus oldalaira
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négyszirmú virágok vésvék. A lapos nodust felül-alul hat-hat czikk díszíti, 
melyeket zöld zománcz borít; három-három czikken arany pettyek vannak. 
A rotulusok ötkaréjosak s végeikbe gránátok foglalvák. A cuppának levél
koszorúval — 38 fajta — szegélyzett kosarát aranyozatlan sodrony hat 
keskenyebb s hat szélesebb háromszögre osztja, melyek sodronyzománczczal 
ékesek. A zománcz színek áttetsző zöld és világoskék, át nem látszó vörös 
és fehér. 15-ik század.

Kiállítja a beszterczebányai plebánia-templom.

103  G o. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött vert vésett és áttört mű. Talpa tizenkét ka- 

réju. Sima pereme tagolt. Pártája áttört — váltakozva 4 és 16 fajta. — 
A talp felső mezői sodrony nyal keretelvék. Hat három szögletes mezőben 
zöld zománcz alapon e fölirást olvassuk: . D . LA | REN | CFV | S . DE .
I . . .  I EE3 . A. Hat mezőn áttört lombdiszítés és gránátbibéjü aranyozatlan 

ezüst, tízszirmú virágok vannak. A talpat a stilustól párkányos tag választja 
el. A stilus tagjain oszlopon álló ívezet alatt szentek szobrai állanak. A la
pos nodust felül-alul hat-hat növénydiszítésü hálóval borított czikk ékesíti, 
a rotulusok négyszirmú virágokat példáznak. A cuppának levélkoszorúval — 
20 fajta — szegélyzett kosarát indákból alkotott háló borítja; az indák közt 
10 szentet látunk, melyek közül Szent Pétert, Szent Györgyöt, Szent An
drást lehet megismerni, az indákra szarvas, kutyák és nyúl és öt szent van 
forrasztva: Mária Jézussal, Szent Lörincz, Bertalan, Szent István (?) és egy 
Szent püspök. A talpon bevésve olvassuk AN . I . Lot 6 MARK. 15-ik század.

Kiállítja a nagy-küküllői bizottság.

104  G o. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréjos. 

Pereme tagolt s hálóval van borítva. Pártája áttört — 21 fajta. A karé
jok összeszögellésén Szent Borbála, Alex. Katalin, fiatal szent, Szent 
Orsolya, Szent Apollonia, fiatal szerzetes szent mehképei vannak. A talp 
felső mezőin növénydiszítésü hálóból kiemelkedő talpazaton Mária a gyer
mek Jézussal, Péter, Pál, szent püspök és két szent nő állanak. A talpat 
a stilustól lapos tag választja el. A stilus málnákkal ékes. A cuppának levél
koszorúval — 13 fajta — szegélyzett kosarát háló borítja, melyben két 
alakú csoport ismétlődik ötször. 15-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

105  G o . Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréju. Pe

reme tagolt s- hálóval — 42 fajta — van borítva. A pártán váltakozva 
acanthus levelek és babérfüzérek domborodnak A karéjok összeszögellésé- 
nél levelek vannak. A felső mezők kerete párkányos és köztök rosettebe 
végződő párkány vonul. Három mezőn két-két paizsot tartó angyaiocska
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térdel, kettőn pedig keresztet tartó. A hatodik mezőn czímerpaizs van, 
rajta két egymást keresztező kardot, csillagot és félholdat látunk. A stilus 
tagjain babérfüzérek domborodnak. A lapos nodust tizenkét czikkes virágok 
díszítik. A rotulusok két rosette és két bogáncs közt ülő négyszirmú álék- 
köves bibéjü virágokat példáznak. A cuppának levélkoszorúval — 41 fajta — 
szegélyzett kosarát háló díszíti, melyben hat virágból kinövő zenélő angyalt 
látunk. 15-ik század.

Kiállítja a brassói bizottság.

1 0 6  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréj u. 

Rézsút álló peremén e fölirás van: CALIX ROSARY ISoIX. Pártája át
tört — 4 fajta. Nodusát hat áttört — 4 fajta — áttört pánt hat gerezdre 
osztja. A cuppának virágkoszorúval — 36 fajta — szegélyzett kosarán vastag- 
sodrony hat mezőt képez. Az egészet sodronyok és gombok ékesítik. 
15— ié-ik század.

.Kiállítja a gyöngyösi szent Bertalan templom.

1 0 7  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréju. 

Pereme vízszintes. Pártája áttört — 27 fajta. A felső mezőkre körök vésvék, 
ötben hatszirmú virágok egyben koronából kinövő sas. A kenyéralakú stilus 
tagok áttörvék — 27 fajta. A lapos nodust tizenkét bordás levélalakú czikk 
díszíti, a rhombus alakú rotulusokra szarvasok alkalmazvák. A cuppának 
levélkoszorúval — 46 fajta — szegélyzett kosara aranyozatlan. A cuppára 
e fölirás van bevésve:

15-ik század.
Kiállítja a hedri-i r. k. templom.

1 0 8  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Vízszintes pereme 

tagolt. Pártája áttört — 9 fajta. A talp felső mezőin kék zománczalapon 
ez alakok domborodnak: Jézus a kehelylyel, Mária, János, Alex. Katalin, 
Borbála, Péter. Felettük csúcsíves mennyezetek vannak. A stilus tagjai 
tizenkétélü csonka gúlák; oldalaik kék zománczosak. A nodus tizenkét
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oldalú támpilléres, csúcsíves torony, minden oldalon egy szentnek szobrocs
kája áll. A cuppának levélkoszorúval — 30 szám — szegélyzett kosarán 
támpillérek és csúcsívek 11 mezőt képeznek, melyekben a tizenkét apostol 
mellképét látjuk áttetsző zománczszínekkel festve, laposan vésett dombormű 
felett. 15. század.

Kiállítja a pozsonyi káptalan.

1 0 9  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pereme tagolt, rajta 

bélyeg van: Pártája áttört, nodusa lapos. Cuppájának levélkoszorúval — 
27 fajta -— szegélyzett kosara mérmüves háló. 17. század.

Kiállítja a brassói bizottság.

105. sz. 107. sz. I 13. sz.

1 1 0  Go .Kehely.
Arany. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat karéjú. Pereme sima. 

Pártája négyes karéjokkal van áttörve — 13 fajta. A talp felső mezőit hatlándsa- 
alakú sodronyzománczos virágos lemez díszíti, melyeknek érintkezési pont
jain zománczos foglalású saphirok és rubintok váltakoznak — a foglalások 
közül csak egyen maradt meg a zománcz — hegyeiken pedig két rubint 
s egy gyémánt, gyöngyökkel. A talp mezőinek felső, szabadon maradó 
részét alúl négy-négy gyöngy közé foglalt drágakő — 5 rubint s egy 
saphir — fölül egy-egy gyöngy ékesíti. Egy gyöngy hiányzik. A talpat a 
stylustól tagolt gyűrű választja el, melyről alúl acanthus koszorú lóg le, s 
mely fölül, alúl körsorral, középütt négyes karéjsorral van áttörve. A stilus 
tagjainak oldalai zománczczal borítvák, melyben 5— 5 arany kört látunk. 
A stylustagok élei előtt apró támpillérek állanak. A gömbalakú nodust hat 
sodronyzománczos virágos két-két gyöngygyei ékített csík hat gerezdre 
osztja. A gerezdeken fölül, alúl kettős karéjú czikket látunk. A köztük 
kiszökellő rotulusok hat szirmú virágokat példáznak. A virágok mind
egyikében hat-hat zománczos hímszál van, bibéjük pedig váltakozva gyöngy
vagy drágakő — két rubint, egy smaragd. — Az összes kövek, a gyémánt



kivételével a cabochon vannak csiszolva. A cuppának liliom koszorúval — 
i fajta — és sodronynyal szegélyzett kosarát hat sima sodrony mezökre 
osztja, melyek virágos sodronyzománczczal borítvák. Az előforduló zománcz- 
színek: áttetsző sötétkék, bibor, sötétzöld, át nem látszó világos kék, zöld, 
vörös és fehér. Talpán bevésve MAG : D • LADISLAI • PETHE o 
PATRIS o SPIRIT VALIS. FRATRIBVS. POSONIENS. LEGATVM. 
15— 16. század. Magassága o 195. C. átm. o -o82.
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Kiállítja a szűz Máriáról ezimzett Szent-Ferencziek pozsonyi rendháza.

111 Rn. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. Talpa hat ka- 

réjú; pereme sima, pártája ívezet alakjában át van törve — 31 fajta — 
a felső mezők bevésett virágdiszítéssel ékesítvék. A stilus levéldiszítése
öntött. A lapos nodus levelekkel és hat cherubfejjel van diszítve. A cuppá
nak levél-koszorúval -— 15 fajta — szegélyzett kosara hat mezőre oszlik, 
melyekben áttört és vésett virágdiszítések alkalmazvák. Magassága 0'2i7, 
C. átm. o‘9j. 16. század.

Kiállítja a szeged-alsóvárosi Szt-Ferenczrendi szerzet.

112 Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hatkaréjú; 

pereme vízszintes. Pártája áttört — 19 fajta. Talpának felső piezöi sírnák, 
az elsőt kivéve, melyen a kehely előtt térdepelő aquinói szent Tamás van 
bevésve. A stilust ezipőezímes élű csonka gúlák képezik, az alsón egyszerű 
vésés — váltakozva rhombusok és virágok — vannak, a felsőn zománezos 
betűs mondatszalagok. A nodus támpilléres, csúcsíves, oromzatos torony. 
A cuppának levélkoszorúval — 25 fajta —- és vastag sodronynyal szegély
zett kosarát laposan vésett ágak, levelek, virágok és madarak diszítik, a 
vésésen áttetsző zöld zománcz nyomai látszanak.

Kiállítja a brassói bizottság.
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1 1 3  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva Vert, öntött, áttört és vésett munka Talpa 6 karéjéi, 

pártája áttört — 14 fajta A karéjok összeszögellésén aranyozatlan ezüst 
virágok, melyeknek közepét aranyozott foglaláséi gránátok képezik A karé
jok felső mezői közül 3 csúcsíves Ízléséi bevésett díszítésekkel ékes, a többi 
hármon pedig a sárkány-ölő sz. Györgyöt, sz. Ágnest és tolentinoi sz. 
Miklóst látjuk. A styluson átlátszatlan kék zománcz alapon aranyos betűk 
olvashatók:

A gomb 4 gerezdre oszlik. A kehely cuppájának koszorúval — 17 fajta — 
szegélyzett kosara áttört müvü, mely alatt áttetsző zöld zománczczal van 
borítva. A talpon bevésve: ] 'J1 ] C) ^ Q ' j I(^"^ század. Magassága o-2i6 
m , cuppa átmérője 01 m.
A hajniki templom tulajdona. Kiállítja a beszterczebányai egyházmegye.

1 1 4  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat hullámos 

szélű karéjra oszlik. Sima peremét felül vastag sodrony szegélyzi. Pártája 
tagolt, közepén virágsor — tíz színműik. A talp fölső mezőit vésett lomb
dísz és hat hatkaréjú medaillon czifrázza. A rnedaillokon a laposan vésett 
dombormüveket áttetsző zománcz borítja, rajtok keresztelő szt. János, Mag
dolna, remete szt. Antal, egy szent püspök, szt. György és alex. szt. Kata
lin ábrázolvak. A talpat a stílustól consoleokon nyugvó hatszögletű vésett 
négy szirmú virágokkal ékesített gomb választja el. A stilus mindkét részét 
áttetsző zománczczal borított lapos domborművű angyalfejek díszítik. 
A lapos noduson felül-alúl hat-hat levél van kiverve. A hatkaréjú rotulu- 
sok lapos domborművű, áttetsző zománczczal borított medaillonjai váltakozva 

e czímerrel: s alex. sz. Katalin, egy szent püspök s remete 
szent Antal mellképével ékesítvék. A cuppának rövid kosarát 
váltakozva zenélő angyalokkal díszített szívalakú és hatszirmú 
virágokkal ékes tojásdad mezők képezik. Magassága 0‘20 c. 
Átm. on 12.

Kiállítja a vízaknai ref. egyházközség.

1 1 5  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Rézsút álló pereme 

síma. Pártáját ötszirmú domború virágsor díszíti. Talpának oromzatos felső 
mezői vésettek; az egyiken Agnus Dei, azután redőzet, sz. Márk oroszlány, 
Máté angyala, redözet, levél. A stílus felső tagján váltakozva zöld és kék 
zománcz alapon m aria , az alsón s a rotulusokon négyszirmú virágok.
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A nodus hat-hat czikkel díszes; az alsókba levelek vagy virágok, a fel
sőkbe angyalfejek, levelek és négylábú állat vésvék. A cuppa síma. 
15-ik század.

Kiállítja a bártfai r.-k. plébánia.

1 1 6  Go. Kehely.
Réz, belül aranyozva. Öntött és vert munka. Talpa kerek. Pereme 

vízszintes. Lapos nodusát hat csík hat gerezdre osztja. A rotulusok rhom- 
busalakúak. Talpára fölírás van bevésve. 15. század.

Kiállítja Storno Ferencz.

1 1 7  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréjú. Tagolt 

peremén a karéjok összeszögellésénél málnaalakú gombok ülnek, fölül vas
tag sodronynyal beszegvék és sodronynyal s gombokkal diszítvék. A stilus 
alsó tagját nagy párkányos gomb képezi. A nodus tizenkét czikkére növény- 
diszítés van erősítve. A rotulusok síma rhombusok. A stilus felső részét 
sodronyok és gombok ékesítik. A cuppának levélkoszorúval — 18 fajta — 
szegélyzett kosarát csigaalakúan kunkorodó végű sodronyindák diszítik, 
melyeken szölögerezdeket látunk. 15. század.

Kiállítja a pozsonyi káptalan.

1 1 8  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréjú. Rézsút- 

álló pereme síma. Pártája áttört. Talpa és kosara sodronykörökkel és gom
bokkal díszes. Nodusát hat áttört — 18 fajta — pánt, hat gerezdre osztja, 
a rotulusokat virágok példázzák. A stilus tagjain e fölírás van: DIVIHA 
GRAGIA. 15— 16. század.

Kiállítja a buda-újlaki plébánia.

1 1 9  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hatkaréjú. 

Pártája áttört — 27 fajta. A nodus rhombusalakú rutulusain J f ö l í r á s .  
Kettőben pedig négyszirmú virágok. Köztük oda erösítvék háromszor 
Ecce Homo, háromszor Madonna Jézussal. A cuppának levélkoszorúval - -  
25 fajta — és áttört szalaggal szegélyzett kosara sodronyzománezos, mint 
a talp felső mezői. Az egész teljesen meg van újjítva.

Kiállítja Kruesz Chrysostom apát.

1 2 0  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Talpa hatka

réjú. Pártája áttört — 40 fajta. A nodust kettős fodros élű keretbe foglalt 
tizenkét czikk diszíti. A rotulusokat nyolezszirmú virágok képezik, a négy
belső szirom vége hegyes. A cuppának vastag sodronynyal szegélyzett
kosarát 20 ferdén álló hólyagos czikk diszíti. 15. század.
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1 2 1  Go. Kehely.
Réz aranyozva. Vert, öntött és áttört munka. Talpa hat karéjú; pereme 

sima, pártáját gyöngysor — 28 fajta — ékesíti; felső mezőin erős sod
ronyok köröket képeznek, melyekben aranyozátlan ezüst hat szirmú virágok 
ülnek. A stilus vésett diszítésü. A nodust hat áttört szalag — 4 fajta — 
hat gerezdre osztja, melyek áttört leveles és fürtös díszszel czifrázvák. 
A cuppának liliom koszorúval — 4 fajta — szegélyzett kosara áttört 
m üvü; szintén levelekkel és fürtökkel megrakott ágak. 15— 16. század. 
A cuppa maga ezüst, s legújabb korú. Magassága 0^227, C. átm. 0'093-

Kiállítja Szeged-alsóvárosi szt-ferenezrendi szerzet.

1 2 2  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú. 

Peremét vastag sodrony szegi be két oldalt s áttört háló — 19 fajta — 
borítja. Pártája áttört — 16 fajta. A karéjok összeszögellésénél legalól fog
lalt négyszögletes álékkövek, fölebb gyermekalakok állanak. A talp felső 
mezőin áttört hálón egy-egy álékkövet s szent alakot látunk. A stilus tag
jain e fölírást olvassuk: tt tESV# tt tttaviíl. A nodus tizenkét czikkét 
növényháló borítja. A rotulusokat foglalt álékkövek képezik. A cuppának 
levélkoszorúval — 17 fajta — szegélyzett 1 osarát vastag sodrony, hat 
növény hálóval borított mezőre osztja, melyeknek közepén váltakozva sz. 
Sebestyént vagy feszületet látunk Máriával, Jánossal és Magdolnával. 
15. század.

Kiállítja a brassói bizottság.

1 2 3  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. Áttört müvü 

pártával ékesített talpa — 15 fajta — nyolez karéjú. Felső mezőit vésett mü 
diszíti: s rajta körökben női fejek váltakoznak gyümölcs csokrokkal. A nodus 
6 kerek rotulusán átlátszatlan kék zománezon aranyos betűk olvashatók: 
A lflT iT R ^. Úgylátszik /(Maria-t f,, képezték. A cuppának liliomos sze
gélyű kosara igen rövid. A talpon bevésve: ANNA • SCHOLTISKA • 
ANNO • 1658. Magassága o ’i i ,  C. átm. o-i m.
A hajniki templom tulajdona. Kiállítja a beszterczebányai püsp. egyházmegye.

1 2 4  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú. 

Pereme sima, pártáját kissé kidomborodó négyszögek ékesítik. A talp felső 
mezőin keleties ízlésű lombdiszítés van vésve. Az egyiken e két bélyeg: 
A talpat a stilustól párkányok választják el. A stilus 
oldalain keleties ízlésű lombdiszítés bevésve. A lapos 
rotulus nélküli nodust párkány övezi; lapjain hasonló 
vésés mint a stiluson. A cuppának liliomkoszorúval —
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17 fajta — szegélyzett kosarát szintolyan vésés díszíti. Magassága C195. 
C. átm. 0'094-

Kiállítja a szűz Máriáról czimzett szent Ferencziek pozsonyi rendháza.

1 2 5  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréju. Víz

szintes pereme síma. Pártája áttört — 40 fajta. — A talp felső mezőit 
vésett levelek díszítik. A nodus fölül-alul hat-hat keskeny vésett czikkel a 
rhombusalakú rotulusok pedig vésett virágokkal díszesek. A cuppa rövid 
kosarát hat nagy levél képezi. A cuppán fölirás van, a talpon pedig czímer: 
három kard (?); lefelé álló hegyeik érintik egymást.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

1 2 6  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Pártája áttört — 7 fajta. Talpának felső mezőit domború élek ketté osztják. 
A stilus tagjain kék zománcz alapon e betűk állnak: MARTAK. A rotu
lusok rhombus alakúak, a cuppa síma.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 2 7  Go. Kehely.
Réz, aranyozva. A cuppa ezüst aranyozva. A talpon beütve 1650. 

évszám.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

128  Rn. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hatkaréju talpának 

vízszintes pereme tagolt; rajta e fölirást olvassuk: TENTOR KALICH + 
GEST +VDIELAN + KECTI + ACH WALE + PANU 4- BOH V+ KOSTEV+ 
WPIS + SELICH + KSWATEANU + KKIZI + Anno Domini 15 + 83. Ezen
kívül még kétszer van bélyeg beütve. A felső mezőkre babérkoszorúban az 
evangélisták jelvényei s két czímer van beverve. A lapos nodus rhombus 
alakú rotulusai kék zománezosak. A cuppa oldala szintén véséssel — an
gyalfejekkel és gyümölcskötegekkel, díszes. 16-ik század.

Kiállítja Egyházas-Hetye.

1 2 9  Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hatkaréjos; 

pereme rézsűt áll. Pártája áttört — 21 fajta. A talp egyik felső mezőjén 
T betűt látunk, két oldalán egy-egy S betű áll, a T  felső ágába pedig 
1520 évszám van bevésve. A rotulusokat málnák képezik. A stilus alsó 
részén IHESYS van bevésve. A felső rész kettős, az egyiken szintén IHESVS 
van a másikon — utólag került a kehelvre — INRISS. A cuppa síma, 
későbbinek látszik az alsó résznél. 16-ik század.

Kiállítja a szathmári r. k. plébánia.
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130 Go. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett munka. Talpa hatkaréjú. Pere

mének éle fodros. Pártáját tojássor díszíti, — 28 fajta. Stílusának tagjait 
fodrosélü gombok példázzák. A gömbalakú nodust hat áttört pánt gerez
dekre osztja. A rotulusok 16 szirmú lapos virágok. A cuppának levél
koszorúval — 25 fajta — szegélyzett kosarán vastag sodrony hat kört 
képez, melyekben feszületet, Szent Andrást, Alex. Katalint, Ev. Jánost, 
Kér. Jánost és egy közelebb meg nem határozható szentet látunk.
16-ik század.

Kiállítja a vajda-hunyadi református egyházközség.

131 Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Nodusa, s a stílust 

a talptól elválasztó tag újak. Pártája áttört. — 16 fajta. A cuppa kosarát 
levélkoszorú szegélyzi — 17 fajta: — A talp s a cuppakosár sodronynyal 
s gombokkal ékesek. Talpán bevésve ECCLA WESPRIN. 15— 16-ik század.

Kiállítja a pozsonyi káptalan.
r

132 Go. Ámpolna — 2 drb.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett és áttört munka. Talpa hatkaréjú. Felső 

mezőit s az edényt magát körték díszítik. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

133 Rn. Pás[torbot.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. A botot 

négy aranyozott nodus -— az alsó kettő sima, a felső kettő cherub-fejek- 
kel és acanthus-koszorúkkal ékes — négy részre osztja. A három alsó 
rész sima, mindegyiken három aranyozott ezüst gyűrű van. A fölső ara
nyozott részt szalagok rhombusokra osztják, melyekben soronként hatágú 
csillagok, liliomok és hatágú csillagok váltakoznak. Az aranyozott főnodus 
hét hatoldalú czipöczímes gerinczü csonka gúla közt áll, oldalán liliomos 
cartoucheok vervék. A nodust hat támpilléres áttört hátú fülke képezi, me
lyeknek mindegyikében két-két apostol szobrocskája áll. A felső csonka 
gúlán egy hasonlóan díszített kisebb aranyozott kettős csonka gúla áll, 
melyből görbület nö ki. E kettős csonka gúlának egyik alsó lapjára a 
cartouche díszítés helyett 1600 évszám van beverve. A hatélii görbület két 
belső tagja vert díszítésű s két kék álékkővel díszes két oldalsó lapjára 
aranyozatlan ezüst angyalkák erősítvék — összesen 20, melyek közül tizen
hét régi, három utólag a múlt század végén vagy a jelen században ké
szülhetett — két hátsó lapját aranyozatlan ezüst levelek fedik. A görbü
letben szt. Mártont látjuk a koldussal — alatta utóbb készített szívpaizs 
álékkövekkel. A görbület ormán Patrona Hungária áll. Magassága 2'iy.
16-ik század. Császka-féle lajstrom 7.
A szepesi székesegyház tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

8Magy. tört. ötvösmű-kiálhtás. II.
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134  Re. Pásztorból.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. A gombok és görbület ara- 

nyozatlan ezüst sodronynyal, álékkövekkel és kék s zöld zománezos virá
gokkal díszítve. A görbületben magyarországi szent Erzsébet idomtalan 
öntött szobrocskája látható. A görbület aljára egyik oldalon Kassa város, a 
másikon Máriásy-czímer bevésve. A bejelentési ív szerint Amiensben ké
szült. Magassága 195. 18-ik század.
A kassai székesegyház tulajdona. Kiállítja Schuster püspök.

135  B. Függőlámpa.
Ezüst, vert és áttört munka. Felső részén két pálmaág közé bevésve 

I. EI. S. 1697 s megint két pálmaág közt A. R. S. A lámpa két alsó részén 
két-két bélyeg «CR». Egész hossza 077 m. 17-ik század.

Kiállítja a szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

136 G. Tömjénezp.
Ezüst. Vert, vésett és áttört munka. A tömjénezőnek félgömb-alakú 

alsó része és hatoldalú, áttört támpilléres ablakokkal díszes torony-alakú 
fölső része csúcsíves ízlésben készültek. A többi részek a XVIII. század 
végén készülhettek. Magassága O'2'j.
A privigyei templom tulajdona. Kiállítja Ipolyi Arnold.

137 Re. Tömjénező.
Ezüst. Öntött, vert és áttört munka. Az alsó rész bevert cartouche- 

okkal díszes. A fölső rész hat oldalú; áttört díszítésű élein ezipő-ezímes 
gerinczek; tetején tornyocska csúcsíveseket példázó ablakokkal. A hat láncz- 
czal hozzá fűzött fogantyú alsó lemezére bevésve 1 7 0 8 .  — Magas
sága C32. 18-ik század.

Kiállítja a szűz Máriáról ezimzett szt. Ferencziek pozsonyi rendháza.

138  G. Urmutató.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Talpa keresztalakú. 

A négyszögletes üvegház alatt elöl a vera ikon-t látjuk, hátúi sima lapot, 
melyre e fölírás van bevésve: ECE PANISVITE 1653. Az üvegház első 
sarkait egy-egy gömbölyű talpazaté és capiteles hornyolt oszlop díszíti, 
ugyan ilyen áll a kiszökellő részek végén s az üvegházzal fülkét képező 
csúcsív által van összekötve. Az egyik fülkében koronás pálmaágat és köny
vet tartó nőalak áll, a másik fülke üres. Az üvegház fölött három osztályú 
csúcsíves alkotmány áll, melyen elől a feszületet, hátúi sugarakkal körülvéve 
JHS MARIA betűkből a keresztből és a három szegből képezett mono
grammot látunk. A talpon két bélyeg, alúl pedig bevésve fölírás áll. Ma
gassága o’466.

Csik-nagy-boldogasszonyi hitközség tulajdona.
8*
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KILENCZEDIK T Á R L Ó .

Foglalványoka XV—

1 G. Könyvfoglalvdny.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. Négy sarkát és kapcsait levél- 

díszítés képezi. Középen czímer: A mező és a kapu vörös zománcz, a tor
nyon zöld, a falon kék zománcz nyomai. A könyvben Selmecz városának' 
szabadalmai. 15-ik század.

Kiállítja a selmeczi bizottság.

2  B. Könyvfoglalvdny.
Ezüst sodronynyal és zománczczal borítva. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3  B. Könyvfoglalvdny.
Ezüst niellirozva; reá erősített zománczos részekkel, sodronynyal és 

heliotropintagliokkal diszítve. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  B. Könyvfoglalvdny.
Ezüst. Vert munka. A belékötött könyv nyomatott Pozsonyban 1650.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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5 B. Könyvjogi ahány.
Ezüst niellirozva. A benne foglalt könyv nyomatott Pozsonyban 

1643-ban.

5. SZ.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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6  B. Könyvfoglalvány.
Ezüst aranyozva, reá erősített sodronyzással és sodronyzománczczal 

díszítve. 17— 18-ik század.

5. sz.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



7 B. Könyvfog]ahány:
Ezüst. Mindkét táblájának szélei niellós díszítéssel ékesek. A táblák 

közepét sodrony mű díszíti. 17. század.
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7. SZ.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8  Re. Imádságos könyv.
Ezüst kötés. Vert és vésett munka. Első lapján Krisztust a keresztfán, a 

hátulsón Krisztus feltámadását látjuk domborműben. Hátán és kémkapcsán 
angyalfö. A belé kötött könyv nyomatott Lipcsében 1739-ben. Hossza
sága 0*145. Szélessége 0*078.

Kiállítja báró Rédl Béla.
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9 B. Könyvkötés.
Ezüst. Vert munka. Mindenik táblán angyalocska van kiverve. 18. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
1 0  B. Könyvkötés.

Ezüst. Vert munka. A beléje kötött könyv nyomatott Lipcsében 1700.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7. sz.

1 1  Re. Könyvkötés.
Ezüst, vert müvei díszítve. Az első lapon Krisztus a keresztfán, a 

hátsó lapon keresztlevétel. A benne levő könyv nyomatott Augsburgban 
1763. Magassága o'iS  m., szélessége 012 m.

Kiállítja gr. Apponyi Sándor.
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12  B. Könyvkötés.
Ezüst, aranyozva. Félékkövekkel, festett és hideg zománczczal s két

fejű sas domború alakjával diszítve. A bele kötött könyv nyomatott Köln
ben 1683-ban.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Officium Marianum kötése.
Ezüst. Vert és öntött munka. Az első lapon Krisztus keresztrefeszí- 

tése, a hátulsón a keresztről való levétele, hátán Krisztus a mennyekre 
szállva, a kapcson két imádkozó angyal. A benne levő franczia Officium 
nyomatott Párisban 1643-ban. Magassága o 'iS j, sz. 0U3.

Kiállítja a győri székesegyház.

14 B. Könyvkötés.
Ezüst, részben aranyozva. A tábla kettős, a belső síma és aranyozva 

van. A külső áttörött. Növénydiszítések közt bőségszarút és díszedényt 
tartó geniusok állnak. Az egyik tábla belsejére e fölirás van bevésve: 
A° i6 iy  Georg. Rakogy.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15  B. Könyvkötés.
Ezüst, aranyozva. Sodronymüvei domború angyalfejekkel és három 

festett zománczos medaillonnal diszítve. 18-ik század.
Kiállítja Desewffy Pál.

16  B. Könyvkötés.
Foglalványa: a sarkak és közép medaillonok bronzból öntvék. A belé- 

kötött könyv nyomatott Salzburgban 1684-ben.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

TIZED IK  TÁ R LÓ .

Fogj díványok a X J I I —XVIII-ik szájadból.

1 Re. Könyvkötés.
A foglalvány: sarkak és kapocs ezüst. 

Lipcsében 1747-ben.
A belékötött könyv nyomatott 

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Re. Könyvkötés.
A kapcsok ezüstből készültek. Öntött és vésett munka. A belékötött 

könyv nyomatott Lipcsében 1770-ben.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



122 T izedik  tárló.

3  B. Könyvkötés.
A foglalvány ezüst. A sarkak és kapcsok öntött és vert munkák. 

A táblák közepére erősített medaillonok vervék. Az előlapon a czímer 
körirata BIBLIA SACRA MICHAELIS APAFI PRINCIPIS TRANSILVA- 
NIAE 1680. A hátlapon pedig: DONAVIT FAMULO FRATRIGZ SVO 
ANDREAE TOLDALAGI 1680.

Kiállítja gróf Bánffy György.

4  Re. Könyvkötés.
A foglal vány sarkak, kapcsok, medaillonok ezüstből készültek és sod

ronyzással ékesek. A belékötött könyv nyomatott Lipcsében 1705-ben.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Re. ékíts sale foglalvány.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. A kapcsok, a kötés háta és a 

lapoknak keretét képező lemezeken cartoucheok vervék. Az első lap köze
pén levő medaillonban assisii szt. Ferencz stigmatisatióját látjuk, a hátulsó 
medaillonban pedig e czímert:

17-ik század. Hossza 0 34. Szélessége 0 25.
Kiállítja a szűz Máriáról ezimzett szt. Ferencziek pozsonyi rendháza

6  R. Missale foglalvány.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. Az első lap közepén levő me

daillonban assisii szent Ferencz stigmatisátióját látjuk, a hátulsó medaillon
ban pedig Máriát a gyermek Jézussal.

Kiállítja a szűz Máriáról ezimzett szt. Ferencziek pozsonyi rendháza.

7 Képkeret.
Ezüst vert munka. Két bélyeg van reá beütve az egyik tisztán nem 

kivehető, a másik: 13 alatt M. Állítólag brassói munka. Magassága 0'44- 
Szélessége o’36. 19-ik század.

Kiállítja a brassói rk. templom.
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TIZ E N E G Y E D IK  SZEKRÉNY.

X V II■—X V III-d ik  századbeli tárgyak.

1 Szerit István ereklyetartó mellszobra.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A mellszobor 

aranyos bronz talapzaton áll, melyre elöl ezüst lemez van erősítve. Ennek 
körvonalai caitoucheokba kanyarodnak. Reája e fölirás van bevésve:

SACRO 
D. STEPHANI 

VNGAR. REGIS APLIQ.
CRANIO IN ZAGRABIENSI 

ECCLIA EIDEM DICATA SERVATO 
DECENTIUS AD SERVANDO 

FRACISUS TT • S. LAUREN. IN DAMASI
S. R • E VICECANCELL ARI US 

DIACONUS CARDINALIS BARBERINUS 
PIA IN S REGEM OBSERVATI A 

HUMILITER OFFERT 
ANNO DNI MDCXXXV.

Fölül az ezüst cartouchera bronzméhe van erősítve, oldalt a talapzaton 
levelek közt szintén egy-egy. A király érdesen bonczolt köntösét hét gomb 
fogja össze mellén. Aranyos palástjának gallérja és széle prémes, a gallér 
széle magasan foglalt gránátokkal és kristályokkal van kirakva. Koronája 
zárt, róla fülvédek és két láncz lóg le — nehány láncz hiányzik. A korona 
aranyos s áttört aranyozatlan dombormüvekkel díszes, melyek az abroncsot 
s egymást keresztező pántokat példáznak. Az abroncson és pántokon ara
nyos foglalású félékkövek váltakoznak szentek képeivel. A pántokon van 
elöl Jézus, hátul Mária, oldalt Szent András és Szent László. Az abron
cson látjuk Pétert, Pált, Evangelista Szent Jánost és egy keresztet tartó 
szentet. Az egyik fülvédről hiányzik az aranyozatlan háló. A pántok keresz
tezésénél tagolt gombon aranyos kereszt áll.

Kiállítja Mihalovics érsek.

2 Ereklyetartó.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Háromemeletes dom

bormű. Legalul két folyóisten ül s két nympha áll. A középső emeleten 
két nőalak ül, mindegyik paizsot tart kezében, az egyiken Hungária van 
bevésve, a másikon TRACIA, két álló alak paizsán Transylvamen és Scla- 
vonid fölírás van. Két másikén meg Servia és Bulgária. Fölül két angyal 
Janus-fejet tart, köztük 1700 évszám van. Végre fölül egy koronás és egy 
hegyes sipkájú nö ül; felettük angyal száll, kezében harsona és babér- 
koszorú. 17-ik század. Kiállítja a máriazelli apátság.
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3 Re. Feszület.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa tojásdad. Nodu- 

sát cartoucheok díszítik. Agai négyes karéjokban végződnek, melyekben 
tojásdad dombormüvek a négy evangélistát ábrázolják. Rajta két ízben két 
bélyeg, az egyiken G 5, a másikon az osztrák czímer — ú. n. méhköpü 
— és 1818.

Kiállítja a beszterczebányai plébánia templom.

4  Re. Ereklyetartő kereset.
Ezüst aranyozva. Vert munka. A kereszt karjain a passio eszközei. 

Középütt üveg alatt aranyba foglalt kristály kereszt, melyben a szent ke
reszt egy kis forgácsa van. A talpon két bélyeg van beütve; az egyiken 
C I T, a másikon 1731. 18-ik század. Magassága o'325 m-

Kiállítja a szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

5 Szerit László ereklyetartó karja.
Ezüst. Vert munka. Lágy fa talpon áll, melyre ezüst díszítések erősít- 

vék, elöl e fölirás van rajta: Pro : S. LADislai Brachio : Conser va : | oaíT: 
Znika AMIS : SS : Truicta : De Peter Varat! Custos & C : Z : F ■ F. 1690.

Kiállítja Mihalovics érsek.

6 Feszület.
Réz aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Krisztus és az ágak 

végén levő, az evangélistákat ábrázoló dombormüvek ezüstből öntvék. 
A kereszt hátára a passio eszközei vésvék. 18-ik század.

Kiállítja Pristyak V.

7 B. Feszület.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. Krisztus alakja tömören öntve. A tal

pán 4, a kereszt karjain pedig 3, violaszín és egy zöld álékkö. A talpon 
bevésve a kővetkező felírás áll: «H  Joannes Mellel H  Joannes Georgius 
Fischbach /7 /7 » a talpon és a kereszt hátán két-két bélyeg. Magassága 
0'3 m. 18-ik század.

Kiállítja Braun Adolf nezsideri plébános.

8 Kép.
Kerete bronz aranyozva; alul angyalfej evusolet képez. A kép háttere 

lapislazuli; a kép maga elefántcsont faragvány, mely két angyal által támo
gatott kagylót ábrázol. 17-ik század.

Kiállítja gróf Zichy Livia.

9 Kereset.
Réz, aranyozva.' Előlapján 12 álékkö, hátlapján ezüst lemez, melyen 

lapos dombormüvek kivésvék és áttetsző zománczczal fedvék. E zománezok 
a kínzás eszközeit ábrázolják, középütt kristály alatt Eccehomo. 17. század.

Kiállítja a mariazelli templom.



10 Feszület.
Réz, aranyozva. Vert és vésett munka. A keresztet kláris csipkézet 

szegi be. Az ágak végei áttörtek, kék és zöld zománczczal ékesítvék és 
reájuk kláris és zománczos szirmú virágok erősítvék. A Krisztus szintén 
Klárisból van faragva. 17-ik század.

Kiállítja a máriazellli templom.

11 Stefit István ereklyetartő mellszobra.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja a székesfehérvári székesegyház.

12 Ereklyetartó.
Arany és ébenfa. Öntött és vésett munka. Templom - homlokzatot 

példáz. A talpazatban három ereklyetartó mélyedés van, a kiszökkellő ré
szeken czimer. A főrész közepét két heliotrop oszlopon nyugvó félkör ív 
képezi. Az oszlopok feje arany. Az oldalrészek három emeletesek; mind
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egyik emeleten három achat vagy chalcedon oszlop között két körív fülkét 
képez, melyben a tizenkét apostol arany szobrát látjuk. E szobrocskák zo- 
mánczozvák. Legfelül az épület hármasán van tagolva, középütt két chalce
don oszlopon félkörívek nyugszanak; az így keletkező fülkékben Jézus áll 
és Mária, bal lába félholdon nyugszik, fején koronát visel. Az e részt ko
ronázó háromszögben e czímert látjuk: Legfelül kiterjesztett szárnyú angyal 
áll. Az oldalsó részek kanyarodottak, mindegyiken medaillonban szent püs
pök domborodik, ki baljában veder formát (?) tart. 16-ik század.

Kiállítja Kruesz Chrysostom, pannonhalmi főapát.

13 Ereklyetartő.
Arany és ébenfa. Az előbbeninek párja, csakhogy itt nöszentek állnak: 

Szent Agnes, Borbála, Cziczelle, Alex. Katalin, barna csuhás szent apácza, 
halálfejet és dobozt (?) tartó szent Erzsébet (?), könyvet tartó szent, kancsót 
tartó koronás szent, tűzben álló szent Klára; végre jelvény nélküli szent. 
Felül Mária a gyermek Jézussal félholdon áll, a másik fülkében sicuai szent 
Katalin eljegyzése. 16-ik század.

Kiálhtja]Kruesz Chrysostom.
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14 Háromsjárnyú oltárka.
Ezüst, öntött és vésett munka és ébenfa. Az oltárkában levő képen a 

festő A. Mozart monogrammját olvassuk. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Ereklyetartó.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Immaculata.
Ezüst. Vert munka. Rajta két bélyeg; az egyiken F K, a másikon 

13 felett kalapács és csákány. 19-ik század.
Kiállítja Hendl Vilmos.

17 Mária Jézussal.
Ezüst, vert munka; ugyanolyan bélyegekkel mint a 16. szám.

Kiállítja Hendl Vilmos.

18 Feszület.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Talpazatába heliotrop 

medaillonok és heliotrop és hyacinth carneok foglalvák, gyermek- és nő
fejek, két Ecce homo, két Krisztus fej, egy Madonna fej és egy byzantin 
heliotrop MP | OV fölirással végre egy gnosticus cnrneol intaglio. A nyelet 
foglalt heliotrop képezi, rajta carneolok és hyacint cameokat látunk ma
donna- és gyermekfejek és egy gránát cameot: Jézus a jászolban. A no- 
duson három kő van foglalva; heliotrop intaglio, Minerva; sardonyx ca
meo, babérkoszorús ifjú és hasonló cameo piama di smeraldoból. A kereszt 
tövénél nagy heliotrop carneok Krisztus és Mária állanak. A megváltó alakja 
tömör ezüstből van öntve. A mondatszalagon az INRI gyémántokkal van 
kirakva az ágak végén az evangélisták jelvényeit látjuk cameokon, az 
oroszlán carneol, az ökör jaspis zöld alapon, vörös a sas sardonyx; Krisztus 
felett két angyalfej chalcedon egy gránát. A kereszt hátulsó lapján négy 

chalcedon angyalfej van, két hyacinth medusa és egy hyacinth 
nö mellkép. A foglalvány több helyütt ismétlődik két bélyeg 
1732 és CBN.

Kiállítja Schopper rozsnyói püspök.

19  Re. Korona.
Arany. Vert munka. A díszítésben egyik oldalon az Esterházyak

czímere, a másikon G. $R. 5 betűkből összeállított monogramm. A korona 
egyik pántján 1719. évszám bevésve. Alsó átm. 0T17 m.

Kiállítja szt. Ferencziek boldogasszonyi ren. háza.

2 0  Re. Korona.
Arany. Vert munka. A díszítésben egyik oldalon az Esterházyak

herczegi czímere, a másikon G. SR. 5 betűkből összeállított monogramm.



A korona egyik pántján 1719-ik évszám van bevésve. Alsó átmérője 
O'O65 meter.

Kiállítja szt- Ferenczrendiek boldogasszonyi rendháza.

2 1  Re. Jogar.
Arany, vert díszítéssel. A díszítésekben az Esterházyak herczegi czí- 

mere és G. $R. 5 betűkből összeállított monogramm olvasható a végső 
gombon bevésve 1719 évszám. Hossza o'40 m.

Kiállítja szt. Ferenczrendiek boldogasszonyi rendháza.

22 Feszület.
Ezüst. Öntött munka. Ébenfán. Rajta három bélyeg ES R fölött IW 

és 1755.
Kiállítja Kruesz Chrysostom.

2 3  Oltár.
Ezüst, vert munka. Dombormüvekben látjuk a négy evangélistát, a 

pásztorok imádását, az angyali üdvözletét a keresztre feszítést és Krisztus 
mennybemenetelét. Miniatur festésű medaillonokban ábrázolvák: az úr te 
remti az állatokat, Évát, Adam és Éva az almával, kiűzetés a paradicsomból, 
Mózes az érczkígyóval, Jónás, Dávid, Sámson. Valószínűleg Mozart müve.
17-ik század.

Kiállítja gróf Andrássy Manó.

2 4  Oltár.
Ezüst, vert munka. Az oltárképet Máriát példázó óriásgyöngy képezi, 

mely előtt két alak térdel. Rajta egy bélyeg I alatt DS. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Ereklyét ártó oltárkép.
Foglalványa ébenfa, ezüst, aranyozott, bronz  ̂ és lapislasuli diszítések- 

kel. A kép rézre van festve, az angyali üdvözletét ábrázolja. Michelangelo 
rajza szerint. 17-ik század.

Kiállítja Hajnald Lajos érsek.
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TIZEN K ETTED IK  SZEKRÉNY.

* Egyáhji tárgyak a X V II— XVIII-ik szájadból.

1 B. Kehely.
Arany. Öntött, vert és vésett munka. Az arany fölülete többnyire 

érdes. Talpa hatszögletes. Peremei két sírna#tag között három szirmú, 
váltakozva'áttetsző kék- és biborzománczczal fedett virágokkal és fehér 
zománezos cartoucheokkal díszített pálezák. A talp felső részét alul tojásdad

Magy. tö rt. ö tvösm ű-kiállitás. II. 9
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kék zománczos gyűrűkkel és vörös zománczos gyöngyökkel díszített sza
lag szegélyzi, és fehér zománczos pántok hat mezőre osztják, melyek alúl 
három-három gyöngy gyei — egy hiányzik — középütt egy-egy saphir vagy 
táblakő, fölül egy-egy gyöngy vagy táblakővel, zománczos cartoucheokkal 
virág s gyümölcscsokrokkal és medaillonokkal vannak ékesítve. A medaillo- 
nok kerete fehér zománczos, bennök a következő ábrázolásokat látjuk, 

zománczos domborműben. Eiől a Forgács-czímer, azután ev. 
szent Máté, szent Márk, szent Lukács, szent János és assisii 
szent Ferencz stigmatisatiója. A talp fölső széle fehér zomán
czos gyűrű. A stilus alsó részét három zománczos virágokkal 
és tojássorokkal díszes gyűrű képezi. A nodust tojásalakú,

gyöngyök — egyiknek helye üres — rubintok, saphirok, smaragdok,
táblakövek és zománczos cartoucheok s virágok czifrázzák. A stilus
fölső része a nodussal együtt egy darabból készült fölső gyűrűjén fehér
és vörös zománczos diszítés. A cuppa csipkés szélű kosarának hegyein 
zománczos virágok. A kosár szintén gyöngyökkel — kettőnek helye üres 
— rubintokkal, smaragdokkal, — egynek helye üres — saphirokkal, tábla
kövekkel, zománczos cartoucheokkal, virágokkal s gyümölcskötegekkel 
ékes. Az előforduló zománczszínek: át nem látszó barna, fekete, fehér, 
sötétkék, világos-kék, világos-zöld, sárga, violaszín és áttetsző piros, kék, 
zöld. A kelyhet Forgács Ferencz nyitrai püspök — 1596—-1607 — csinál
tatta, kinek czímerén a Forgácsok mezítelen hableánya kék köntöst visel. 
Magassága o’3i2 c. Atm. O T í.

Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

2  B. Gyertyatartó.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vert munka. Négy heliotrop gombon 

áll. Talpába szintén nagy tojásdad heliotrop lapok foglalvák és számos 
gránát és spineli. Az egész domborúan mintázott festett zománczczal van 
borítva, mely lombdiszítést, virágokat és gyümölcskötegeket képez; egyes 
tagokon pedig hideg festett zománcz van. 17-ik század.

Kiállítja a máriaczelli templom.
t

3  B. Urmutató.
Ezüst, aranyozva. Kristálylapok vannak bele foglalva, egyébként diszi- 

tése ugyanolyan, mint a 2. számé. Talpán bélyeg. 17-ik század.
Kiállítja a máriaczelli templom.

4  B. Gyertyatartó.
A 2. számúnak párja.

Kiállítja a máriaczelli templom.

5 B. Kehely.
Arany. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú — három fél

köralakú. Rajta bevésve olvassuk:
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Joan Christoph Fesen rndyr 
Aurifaher, Augustanus 

F.
Anno 1642.

Talpának kerek felső mezőire zománczos lapok erősítvék, rajtok festett 
és áttetsző zománczban koronás, keresztet és jogart tartó szent, szent püs
pök és koronás szent nő — Erzsébet ? — van. A másik három mezőre 
szabadon álló angyalfejek erősítvék. A nodust gyümölcskötegek díszítik. 
A cuppa kosara áttörött; angyalfejekkel medaillonok váltakoznak; bennök 
Mária Jézussal, szent pap albában imádkozva feszület előtt, végre szent pap 
casulában Jézus monogrammja előtt. 17-ik század.

6  B.
Kiállítja a kolozsvári piarista szerzet.

Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpán 
bélyeg: r fölött fw. Cuppája és fedele földgömböt ábrázol, melyre a hely
nevek olaszul vésvék. A térképre dombormüvek erősítvék: jelenetek Mária 
és Jézus életéből. 17— 18 század.

Kiállítja a máriaczelli templom.

7 — 8  B. Gyertyatartó— 2 drb.
Kristály, aranyozott ezüst foglalványban. 17-ik század.

Kiállítja a máriaczelli templom.

9 —1 0  B. Gyertyatartó — 2 drb.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. Rajtuk két bélyeg. 17— 18-ik 

század.
Kiállítja Kruesz Chrysostom.

11 Go. Feszület.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú. 

Az egészet sodronyzománcz borítja. A Krisztus alakja festett zománczczal 
ékes; a négyszöggel összealkotott négyes karéjokban az ágak végén a négy 
evangélista festett zománczos jelképét látjuk, ié-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 2  Go. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Talpa hat karéjú. Ta

golt peremén e fölirást olvassuk: ó)OS* (0}Or6UYt. 2TíÍtx. Clb 2lttrtO
I 860— J 8 8 0 p a r :  Dolessoo. H estan rarí. curatnt J 8 8 2 . Pártája áttört 
— 19 fajta. — A talp felső mezőin vastag sodronyok köröket képeznek, 
melyekben aranyozatlan ezüst hatszirmú gránát bibéjü virágok -— jelen
koriak — ülnek. A körök érintkezési pontjain egy-egy levél nő. A talpat 
a stílustól hatkaréjú, áttört csúcsívsoros díszítésű tag választja el. A stilus 
tagjai újak. A fölső Iti0 S<3S az alsón 5RAR1A Hk A gömbalakú noduson

9*
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fölül-alúl hat-hat bevert pontokkal ékesített czikk, a rotulusokban pedig 
aranyozatlan ezüst hat szirmú virágok vannak. A cuppának liliom koszorú
val — i i  fajta — és két sodrony közt levő csavart gyűrű által szegély- 
zett aranyozatlan kosarát hat czipő czímes gerincz mezőkre osztja, melyeken 
áttört lombdiszítést látunk. 16-ik század. Magassága o'2i5- C. átm. o'09j. 
A koleczói rk. egyház tulajdona. Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

13 B. Kehely.
Ezüst, aranyozva, vert és áttört művel díszítve. Talpa 'hat karéjú, a 

stilus fölső öt lapján IESVS, a hatodikon három szöggel átszegezett szív 
és kereszt; az alsó lapokon MARIA és az említett 
jelvény; a noduson a hat gerezd közt aranyozatlan 
foglalási! amethystek vannak. Az új cuppa áttört 
díszítése szintén aranyozatlan, a talpon e két bélyeg: 

15-ik század. Magassága 0.205 m. a kupa átm. o‘o88 m.
Kiállító szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

14 B. Kehely.
Réz aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréjú, 

pereme sima. A talp hat domború cartoucheokkal és gyümölcs-kötegekkel 
ékes. A noduson felül-alul hat-hat cartoucheval díszített czikket látunk. 
A rotulusokat hullámos szélű keretben négyszögök példázzák. A sima 
cuppa kosara hat szirommá zsugorodott. Magassága o' 177. C. átm. o'o82.

Kiállítja a nyitrai egyházmegye.

15 B. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpán hat 

karéj domborodik, melyeken angyalfejekkel váltakozva Agnus dei, Krisztus 
feltámadása és egy czímer vésvék. A paizs két mezőre van osztva, az alsó
ban hármas halmon oroszlán áll, a felsőben kéve van. A sisakdísz kardot
tartó oroszlán. A czímer mellett ND | AZ | C | betűk. A rotulusokat három 
angyalfej s három virág képezik, a cuppa síma. A talpon bevésve: VI • 
MATAE.

Kiállítja a kolozsvári református egyház.

16 Rn. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjos. 

Pereme síma, pártáját domború csikók czifrázzák. A talp felső mezőin fona
lasán vésett alapon virágokat látunk. A talpat a stílustól hatszögletű gomb 
választja el, melynek alsó és középső éleit pálczácskák ékesítik. A stilus- 
részek oldalain fonalasán vésett alapon virágok. A felső rész egyik oldalán 
lombok között gyermek ül. A gömbalakú noduson felül-alúl hat-hat válta
kozva síma vagy vésett virágokkal czifrázott czikk; a rotulusokban hat 
szirmú nagy bibéjü virágok ülnek. A cuppának virág koszorúval — 29 fajta
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fajta — gyöngysorral és vastag sodronynyal szegélyezett kosarát síma csíkok 
hat mezőre osztják, melyekre fonalas alapon növénydiszítések vésvék. 
Az egyik mezőben a lombok közt gyermeket látunk. 16— 17-ik század. 
Magassága 0'2i5 c. Atm. o-4-

Kiállítja a Szűz Máriáról czímzett szt. Ferencziek pozsonyi rendháza.

17 Rn. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Angyalfejek és car- 

toucheokba foglalt virág és gyümölcskoszorúk ékesítik. 16— 17-ik század.
Kiállítja a kolozsvári akadémiai templom.

18 Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Vert öntött és áttört munka. A talp növény díszí

tésű áttört pártája — 23 fajta — két stilus tagja és talán a cuppa kosarának 
liliom koszorúja — 1 fajta — a 16-ik századból valók. A stilus alsó részén 
e betűk és évszám állnak: 3 D 1R8$. 18-ik század.

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.

19 Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Hat karéjú talpán alul czímer és I : H :  | V: E  1736. 

A talpon alul be van vésve IOANNES H . . . . H ENGELSHEINB és két 
bélyeg beütve. 18-ik század. Magassága 0'209 m , c. átm. o'o88 m.

Kiállító Steiner Márton magyar-óvári apát-plébános.

20  B. Kehely.
Réz aranyozva. Vert munka. A cuppa ezüst. A hatkaréjú talpon bevésve: 

pro templo B. V. ad nines 1678.
Kiállítja a selmeczbányai bizottság.

21 Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vert munka Gránátok és sodronymü bo

rítják ; talpán, nodusán és cuppájának kosarán, gránátokkal szegélyzett ke
retben aranyozott dombormüvek; talpán: Jézus a jászolban, három király 
imádása, Krisztus megkereszteltetése, nodusán egyházatya három ízben, a 
kosáron keresztet, aztán létrát meg oszlopot —- kakas ül rajta — tartó 
angyal; a peremen két bélyeg, az egyik évszámos: i 6 8 ( ? ) i ,  a másikon 
HMRből alkotott monogramm. Alul D O N A B IT  USUI PLÉBÁNIÁI 
TOSONIENSIS REVERENDISSIMUS D NU S STEPHANUS SZENCZI 
PRAEPOSITUS POSONIENSIS anno: 1689. Magassága 003 cm. Cup- 
pája o’ii  cm.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

22  B. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és áttört munka. A talp és a cuppa 

kosarán 3—4 sodronyos zománczczal fedett tojásdad ezüst lemezke ül. 
A zománcz színei világos és sötétkék. A talpon gyümölcsök és virágok

E gyházi szerek  a X V II—XVIII. századból.
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vannak kiverve, a cuppának aranyozatlan ezüst, áttört kosarát pedig virágok 
diszítik. Magassága 0 24. C. átm. 0'88.

A felső-stubnyai templom tulajdona.

2 3  B. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karéjú, 

rajta bevésve: IVhatislawa. Mladsscho. Zmitkowic% Namnissku. A. Zaleglih. 
A. iaknic^e. Pawla. Wolnisleho. Sprawigi. Teldosatis. A talp felső mezőin 
ismét fölírás van bevésve: Spusoben. Gest. tento. Kalich. Kyadussi. Slavski- 
mem. Zapanoanl. MogenenehO. Panaleta Pánié i j8y.  Fölebb meg ez áll: 
Döbrei Kata. Adgia. Isten Dicsőségére. Nodusa gömbalakú, cuppája síma.

Kiállítja a kolozsvári ref. egyház.

2 4  Rn. Oltár gyertyatartó — két pár.
Bronzból; talpa kerek, szára öt gyűrűvel ékítve; csészéje kerek, kívül- 

belül vonalkörrel díszítve. Magassága (a tövissel együtt) 128 cm, talpá
nak átmérője j'8  cm.

Kiállítja dr. Czobor Béla.

2 5  B. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és áttörött munka. A cuppa díszítése : 

növényékítések közt álló három angyal, melyek medaillonokat tartanak.
Ezeken ábrázolvák Krisztus az olajfák begyén, a keresztvitel és 
Krisztus a kereszten Mária és János közt. A tőn IESUS és 
MARIA, a talpon bélyeg: Magassága 0 2  5 5. C. átm. o-i m.

Kiállítja a Szt-Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

2 6  B. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, a cuppán pedig áttörött díszítéssel. 

A talpon, cuppán és a fedélen medaillonok váltakoznak cherubokkal. 
A cuppa medaillonjain a szentek ábrázolvák: paduai szt. Antal és még két 
ferenczrendü szent; a talpán szt. Borbála, szt. Klára és egy szent királyi 
nö van A korona-alakú fedél medaillonjaiban szt. István, szt. László és szt. 
Imre; középütt pedig Mária a gyermek Jézussal láthatók. A talpon be
vésve: Spectabilis ac ÍMagnifice Doniina Eua Amadé Fieri Curauit Anno 1682. 
A talpon és fedélen két—két bélyeg. Magassága 0^455. C. átm. 0T5 m. 
17-ik század.

Kiállítja a Szt-Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

2  7 Kehely.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpa kerek. Nodusa körte

alakú. Cuppájának kosarát sodronyok és gombok diszítik s virágkoszorú —
27 fajta — szegélyzi. 17-ik század.

Kiállítja a selmeczi bizottság.

2 8  B. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vert díszítéssel. Talpa hat karéjú;
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pereme vert levélfüzérrel díszes, melyen áttört párta áll. A talp felső mezői 
aranyozatlan ezüst dombormüvekkel vannak ékesítve, melyeken a passio 
eszközeit látjuk. A hat rotulust álékkövek czifrázzák. A cuppának liliom 
koszorúval szegélyzett kosarát aranyozatlan ezüstből készített áttört virá
gok diszítik. A talpon bevésve FIERI FECIT CIVITAS VETERIAL 
ANNO 1620. Magassága o'27Ú, c. átm. o 'i i .

A zólyomi r. k. templom tulajdona.

29 B. Kehely patenával.
Ezüst aranyozva. Vert, vésett és öntött munka amethist, türkisz és 

gránátokkal czifrázva. Kerek talpa tagolt peremén levelekkel ékített, felső 
mezején 3 domború gyermekangyal, 3 bibliai jeleneteket ábrázoló medail- 
lonnal váltakozik. E jelenetek: Krisztus keresztelése, Krisztus az olajfák 
hegyén, Krisztus siratása. Tagolt nyelén a nodus szintén 3 cartouchera 
oszlik, mindegyikében gyermek-angyal látható. A cup- 
pán lombdiszítése fölött a hit, remény és szeretet 
allegóriáját tartja ugyanannyi angyal. Mag. o-28, 
átm. CT097, talpának peremén és a cuppáján e 2—2 
bélyeg :

Kiállítja gróf Bánfify György.

30 B. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkaréj ú. Cup- 

páját aranyozatlan angyalfejes háló diszíti. Fedelén kereszt képezi a gom
bot. 17. század.

Kiállítja a selmeczi bizottság.

31 B. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött és vert munka. Fedeles. Talpán jelenetek 

Krisztus életéből és ugyanazon két bélyeg, mint a 26. számú kelyhen. 
Alúl reá vésve: PRO • PRESIDENTEN. KECZKEMÉTIENSI G : D : 
ANDREAS PATAY F. C A : D : 1678.

Kiállítja a kecskeméti r. k. egyház.

32  Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán és kosarán 

három-három vörössel festett zománczos lap az Úr kínszenvedésének jele
neteivel. Talpán három bélyeg. 17— 18. század.

Kiállítja a máriaczelli templom

33 Re. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert meg vésett munka Gránátokkal és

smaragdokkal ékes cartoucheok közt a talpon s a cuppa kosarán 3 3
íestett zománczos rézlap, rajta manna-hullás, Mózes forrást üt a sziklából 
Jozsue a szőlőiürtöt bámulja, Krisztus és a samárjabeli asszony, utolsó va-
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csora, Krisztus Emausban. Peremén bélyeg. H fölött IM. 18-ik század 
Patenáján dicsfényben kereszt, átm. i'y.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan .

34  Ereklyetár tó.
Ezüst aranyozva. 19-ik század.

Kiállítja Kruesz Chrysostom.

35 Re. Kehely.
Ezüst aranyozva, vert és áttört müvei diszítve. A cuppán és talpon 

3—3 festett-zománcz medaillon vörös és fehér ál-ékkövekkel diszített ezüst 
foglalásban. A medaillonokban Krisztus az olajfák hegyén, Krisztus osto- 

roztatása, Krisztus kigúnyolása, keresztvitel, Krisztus a keresz
ten és feltámadás. A talpon e bélyeg: és 1735. évszám, 
a talpon alul SIC X pIIS offertoriis DlVae Virgini Marla2 
faCtVs. Magassága 0'28y m., cuppa átm. 0'099-

Kiállítja a szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

36 Feszület.
Ezüst aranyozva. A talpon a négy evangélista képe festett zománezos 

medaillonokon. 18-ik század.
Kiállítja Kruesz Chrysostom.

37 Re. Kehely.
Arany, vert és áttört müvei diszítve. A cuppán és talpon 3—3 festett 

zománcz medaillon gyémántokkal diszített ezüst foglalásban. A medaillo
nokban : Utolsó vacsora, Krisztus az olajfák hegyén, Ecce homo, Kereszt
vitel, Fölfeszítés és Krisztus a kereszten. Magassága 0'i48 m. Cuppa átm. 
o-09 m. 18-ik század.

Kiállító szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

38  Úrmutató.
Réz aranyozva. 18-ik század.

Kiállítja Rodry Antal.

39 Re. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert és öntött munka. Talpát és cuppáját aranyo- 

zatlan ezüst sodronymü borítja, aranyos foglalású álékkövek és álékkő 
keretben levő festett zománezos képek ékítik. A képeken a következő jele
netek ábrázolvák : Krisztus az olajfákhegyén, kigúnyolása és ostoroztatása, 

Pilátus előtt, a keresztvitel, a feszület Máriával, Jánossal és Mag
dolnával. A stilust és nodust egy tag képezi. A körtealakú nodu- 
sára négy-négy szirmú aranyozatlan ezüst virág van erősítve. 
A peremén egy bélyeg. Magassága 0'23, c. átm. o'io6.

Kiállítja a győri székesegyház.
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4 0  Ereklyetartő.

4 1

Ezüst aranyozva. Úrmutatóalakú. 18-ik század.
Kiállítja a selmeczi bizottság.

Feszület.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vésett és étetett munka. A kereszt 

kristályból van csiszolva. 17-ik század.
Kiállítja a máriaczelli templom.

4 2  Re. Kehely.
Ezüst aranyozva. Vert munka. A talpon és a cuppa kosarán három

három ezüst foglalási! hegyi kristály keretben festett zománezos kép van. 
A rajtok levő ábrázolások a következők: Krisztus az olajfákhegyén, Krisz
tus ostoroztatása; Utolsó vacsora — aláírva HeS. — Krisztus a kereszten, 
Krisztus siratása — aláírva HeS — Föltámadás. Magassága 0-67, c. átm. 
0'095. 18-ik század.

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.

4 3 — 4 4  Gyertyatartó.
Réz aranyozva és üveg. 18-ik század.

Kiállítja a máriaczelli templom.

4 5  B. Kehely.
Ezüst aranyozva, aranyozatlan ezüst sodronynyal és zománczczal 

diszítve. Talpa hat karéjú. Pereme tagolt, legalul sima, itt beütve olvas
suk 2 és kétszer AR (gentea). Erre gyöngysor következik, végre pedig 
domború, áttört és festett zománczczal borított, levél és virágkoszorúval 
liszített tag következik. A középső virágokon váltakozva vörös és zöld 
lő. A karéjok összeszögellésén aranyozott levelek ülnek. A talp felső 
nézőit aranyozatlan ezüst sodronymü borítja rajtok középütt váltakozva 
átört ezüst levelekbe foglalt hegyi kristályok és festett zománcz lemezek, 
melyeken Krisztus az olajfák hegyén, ostoroztatása és keresztvitele ábrá
zolják. A talpon legfelül egykor nyolez kékzománezos hat szirmú virág 
ült, jelenleg egy hiányzik. A stilus-tagok párkányosak. A nodus sodrony- 
nyi. van borítva. A cuppának acanthus levélkoszorúval szegélyzett kosara 8 
scdronynyal borított mezőre oszlik, négyben festett zománezos lemezeken 
a^evangélistákat látjuk. A talpon alul bevésve: f). <&!. Beh^evié^i. V. C.

ú  Óf Ű. legavit. Te^tkipeptaliteh. í té le k  : jUabtipi : de $cepuk :
r00 die k íú b rij. Magassága 0'25- 17-ik század.
szepesi székesegyház tulajdona. Kiállítja Császka György püspök.

(6 Re. Feszület.
Réz aranyozva. Öntött és vésett munka. Az ágak végein ezüst angyal

fejek vannak. 18-ik század.
Kiállítja Kruesz Chrysostom.
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4 7  Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
4 8  Re. Kehely.

Ezüst, aranyozva. Vert, öntött és vésett mü. Talpa és cuppája, kosara 
három-három festett-zománezos képpel és angyallal van ékesítve. A képe
ken látjuk: áss. szt. Ferencz stigmatisatióját, szt. Erzsébetet, szt. Istvánt, 
Patrona Hungáriáét, szt. Háromságot, szt. Józsefet. Talpán bekarczolva: 
Curavit D. Stephanus Ladány. Pro Co (?) Szeged OMSO 1764. Magas
sága 0*269 c. átm. 0'047. 18-ik század.

Kiállítja a Szeged alvárosi szt. Ferencziek zárdája.

4 9  Feszület.
Ezüst aranyozva. Kristály kereszttel, gombokkal és talppal. 18-ik század.

Kiállítja a máriaczelli templom.

TIZENHARMADIK SZEKRÉNY. 

XVII— XVIlI-dik századbeli tárgyán.

1 Re. Feszület.
Réz, ezüstözve, aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. A feszület 

tagolt talpazaton áll, melyre elöl aranyozott, álékkövekkel ékesített, áttört 
lemezek, két oldalt hasonló lemezek és ezüstözött íülek erösítvék. Az eh 
lapon levő lemezre e föliras van vésve: Impensis Exellmi D. D. Con. 
cN_icol. Talffi. R . H. Palat, pro Cong. Agon. Poson 1731. A feszület tövé
nél ezüstözött dicskörben Mária áll szívéhez egy kard hegyét szorítva — 
balkeze hiányzik. A Megváltó és dicsköre aranyozvák. 18-ik század. Ma
gassága 0.99.

Kiállítja a szűz Máriáról ezimzett szent Ferencziek pozsonyi rendláza.

2 Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva, vert munkával diszítve. A talpon: Krisztus oso- 

roztatása, Ecco homo. A kupán: Pásztorok imádáa, 
Krisztus megkereszteltetése és Krisztus Emausbai. 
A talpon két bélyeg. Magassága: 0*293. m .; kuja 
átm. o*i m.

r Kiállító Steiner Márton apát-plébáno:

Urmutatő.
Réz, aranyozva. Vert és öntött munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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4  Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja a selmeczi szent Katalin-egyház.

5 Urmutatő.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Ékkövekkel díszítve. 

Talpán két bélyeg: G-G és 1772. évszámmal. 18-ik század.
Kiállítja Kruesz Chrysostom, fő-apát.

6 Táléba ámpolnákkal.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. Festett, zománczos médaillo- 

nokkal és ékkövekkel díszítve. 18-ik század.
, Kiállítja a mária-czelli egyház.

7 Urmutatő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja a somogymegyei bizottság.
8 Kehely.

Arany. Öntött és vert munka. Talpa hatkaréju. Pártája áttört — 4 
fajta. Peremére és a talp felső mezőire, úgy szintén a cuppára át nem 
látszó világoskék, fehér, fekete, áttetsző zöld, vörös, sárga zománczos 
domború díszítések erősítvék. A stilus tagjait vájt alapú zománcz díszíti 
át nem látszó világoskék és világoszöld. A nodust szintén vájtalapú zo
máncz díszíti, váltakozva világoskék alapú gerezdek és a rhombus alakú 
rotulusok fehér alapú tővel. A cuppán 18 vert domborműves médaillon 
van, rajtok Krisztus kínszenvedésének története a lábmosástól a feltáma
dásig. A szélen fekete zománczos felírás van, s az Úrvacsorára vonatkozó 
idézetek szent Pálból és Mátéból.

r

9 B. Urmutatő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Ékkövei és félékkő 

cameokkal s intagliokkal kirakva. A stilus s az üvegház kristály darabok
kal kirakva. Talpán aranyozott lemezre festett kettős czímer. 17. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10 B. Ámpolna tartő táléba.
Ezüst aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Tojásdad. Csipte- 

tett szélű, vízszintes karimáján lomb- és virágfüzér között négy gyermek
angyal van kiverve. Az egyik tálczát és kancsót, a másik virgácsot és 
ostort, a harmadik keresztet, a negyedik töviskoszorút és pálmát tart. Ho
morú belsejében lombdiszítményből kinövő angyal és két 
koszorúzott kerek lap az ámpolnák számára. E lapokba 
IHS, alatta három szeg és MARA és tőrrel átszúrt szív 
vésvék. Szélén két bélyeg. Hosszassága 0'32. Szél. 0252.

Kiállítja b. Apor Károly.

X V II—XVIII. századbeli tárgyak .
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11 Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Ékkövekkel gazda

gon kirakva. Talpán és cuppáján három-három festett zománezos lap; 
rajtok: a manna-eső, Ábrahám, Izsák és Jónás, az utolsó vacsora, a föl
feszítés, a feltámadás. Talpán bevésve EX VOTO F. E. E. Trimas T jgni 
Hungáriáé. <Ao. 174 j .

Kiállítja a máriaczelli templom.

12 Re. Ereklyét ártó kérésit.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert 

dagon kirakva. 18-ik század.
és vésett munka. Félékkövekkel gaz- 

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház

13  Re. Kehely.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert meg vésett munka. Gránátokkal, topá

zokkal, smaragdokkal ékes cartoucheok közepette, talpán s cuppájának ko
sarán chalcedon lapocskák ülnek, melyekre arany dombormüvecskék vannak 
erősítve. Ezek a következő jeleneteket ábrázolják; talpán: Krisztus az olajfák 
hegyén, Krisztus Emausban, Judás csókja; a kosarán: Krisztus ostorozta- 
tása, tövis koronával díszítése s feszület, melynek tövében szt. János, a 
bold. Szűz és Ar. szt. József állnak. A talpon: Rmi : Dni : JOANNIS 
SCHMIDII ECCLESIAE POSONIENSIS CANONICI CUSTODIS LI- 
BERALITATE FLOREN : DCL COMPARATUS ANNO MDCCLII. + 
Peremén bélyeg 1751 évszámmal. Magassága 0'29 cm. C. Átmér. ro8. 
Patenája sima, átm. 0.17.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

1 4  Re. Feszület.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. A Krisztus alakja tömören 

öntve; a kereszt karjain négy vörös hamis ékkő. A kereszt hátán bevésve 
T-S monogramm a talpon és a kereszt hátán két kis bélyeg. IM és 1773 
évszámmal. Magassága 0'38 m.

Kiállítja a magyar-óvári főherczegi miklósfalusi agg-ápolda.

15 Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vert munka. Talpán és kosarán három

három festett zománezos lap. 18-ik század.
Kiállítja a selmeczi kálvária.

r

1 6  Re. Ampolnatartó tdlcjyi.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Gyümölcskötegek 

között medaillonok ékesítik, melyekben a kínzatás eszközei domborodnak 
ki. 18-ik század.

Kiállítja a szegedi szt. Ferencziek rendháza.



17  Re. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Peremén két 

bélyeg. Keresztezett csákány és kalapács felett S és szívalakban T fölött 
IG. A talpon bevésve: «Sumptibus ca .. arinae 1729.»

Kiállítja a selmeczi szent Katalin egyház.
18 B. Feszület.

Ezüst aranyozva, vert munkával díszítve. A talpon négy medaillon: 
Mária a gyermek Jézussal, paduai szt. Antal, szt. Imre, assisii szt. Ferencz. 
A noduson 3 medaillon, az egyik czímerpaizs nyíllal átlőtt nyakú ágas
kodó szarvas és az évszám 1698, a másik kettőn e felírás: Generosus 
Dominus Ladislaus Jelenffy Cum Charissima Con. Sorte Sua Catharina 
F. F. Krisztus alakja a feszületen és a mellette álló Mária és János szob
rocskái tömören öntvék, Krisztus felett táblácska függ 
I. N. R. I. betűkkel; a feszület 3 karjának végét ha
mis zöld drága kövek ékítik. A talpon és kereszt hátsó 
lapján két—két bélyeg. Magassága 0^05 m.

Kiállítja Szt-Ferenczrendiek boldogasszonyi rendháza.
19  Re. Kehely.

Ezüst aranyozva. Vert és öntött munka. Talpán, nodusán és kosarán 
hideg zománczczal és kövekkel ékesített keretben három-három festett zo- 
mánczkép van. Rajtok a következő ábrázolásokat látjuk: Mária praesenta- 
tiója, Annuntiatio, szent család, Visitatio, angyalok 
imádják a Jézuskát, három király, Jézus praesenta- 
tiója, körülmetélés és Egyiptomba menekvés. A talpra 
két bélyeg van beütve. Magassága 0'29, c. átm. 0115.

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.
20  Re. Feszület.

Ezüst aranyozva. Vert és öntött munka aranyozatlan ezüst sodrony- 
művel borítva és kövekkel díszítve. A száron bevésve: Civitatis Cassiovi- 
ensis Ano Dni 1722. Magassága 054. Kassai székesegyház tulajdona.

Kiállítja Schuszter Konstantin püspök.
21  Re. Kehely.

Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. 18. század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

22—25 Re. Kehely — 4  drb.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A talp ke

rek, rajta szívek kiverve. A cuppán szintén szívek kiverve és 
pedig három sor egymás felett. A 22. számún két bélyeg. D és :
A cuppa felül hatszögletes. 17— 18-ik század.

Kiállítja 22—2} gr. Teleky Samu.
24 gr. Bánffy György.
25 biharmegyei rég. egylet.

X V II—XVIII. századbeli tárgyak. 1 4 1
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Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18. század.

Kiállítja Papp Simon.

27 Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja br. Apor Károly.

2 8  Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja Csiszár László.

29  Re. Patena.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. 1768.

Kiállítja Csiszár László.

3 0  Re. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 1752.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

31 Re. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 2 —3 3  Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Fedeles, vert és öntött munka. Fedelén galamb ül.

i8-ik század.
Kiállítja Szitányi Bernát.

3 4  Re. Kehely — 2  d rb .

Ezüst, részben aranyozva. Kerek talpát rhombusok diszítik; hatszögletű 
cuppájának oldalait pedig nyolez-nyolez dudor. 18-ik század.

Kiállítja Pap Simon.

3 5  B. Patena.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Középütt czímer. 

Nyíllal átlőtt kardot tartó háromágú koronából kinövő kar.
Kiállítja a n.-szebeni presb.

3 6  Re. Kehely.
Talpa, nodusa és stílusa réz, aranyozva, cuppája ezüst. Öntött, vert és 

vésett munka. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

37  B. Kehely.
Ezüst. Vert és vésett munka. Hólyagos talpa kerek, kupája hat karéju. 

Talpára bekarczolva 1698.
Kiállítja Selmecz városa.
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38  Re. Kehely.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja a biharmegyei tört. és rég. egyesület.

3 9  Re. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa és 

nodusa álarczokkal, cupája mellképekkel díszes. 18-ik század.
Kiállítja Csiszár László.

4 0  Re. Ereklyetartó.
Ezüst, aranyozva, vert és vésett munka. Urmutató forma. Az egész

nek fötestét stilizált lomb .és virágdíszek, rubint, smaragd, ametiszt és gyé
mántokkal kirakva díszítik. 18-ik század.

Kiállítja a máriaczelli templom.

41  B. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán bevésve: 

TEKINT. NAGY KEMÉNY JÁNOS ÉS HÁZAS TÁRSA TEK. NAGY. 
TELEKI ANNA CEINÁLTATA A KOL. R. T. H. ECCKAK 1685.

4 2  B. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A kupán két 

medaillon, az egyikben ácsmesteri jelvények. 1678.
Kiállítja Gyulai László.

4 3  Re. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja a biharmegyei rég. társ.

4 4  Re. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka, a kupa négy 

karélyu. Egyik oldalán medaillon a csizmadia-czéh jelvényeivel. Szélén föl
irat 1750 évszámmal.

Kiállítja a miskolezi ref. egyház.

4 5  B. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán bevésve 1678.

Kiállítja Kállay Benjamin.

4 6  B. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

47  B. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán be

vésve FA4+4- TÖKÖLI ZWZANA 1641.
Kiállítja Csorna József.
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4 8  B. Kehely.
Ezüst részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Az alap ezüst, 

a diszítés aranyozott. Kerek talpa tagolt, lapos gombba végződik. Felső 
mezején vésett lombdiszítés között két hosszúkás, két kerek, fejekkel ékes 
medaillonnal váltakozik. A gombon szintén vésett diszítményt látunk. 
Nyele tagolt közepén lapos gombbal. A kehely hengeralakú. Alján és 
kihajló szélén levéldíszszzel gazdag lambrequinek bevésve. Közepén e fel
iratot olvassuk: AZ VITEZLO BASSO FARKAS HAZASTARSA | BAI 
ANNA AZZONI CZINALTATTA AZ VRIESVS | CRISTVS TVLZE- 
REZTETET ZENT VACZORANAR TJZTELELETIRE ES AIANDE- 
KOZTA MEG AZ MISKOL | CZI ANIAZENTEGIHAZNAK GIVLEKE- 
ZETITEZ I POHÁRRAL -  AN : DO . i . 5 . 8 . 8  . AVGVSTI 17. Magas
sága o’22. C. átm. o’io.

Kiállítja a miskolczi ref. egyház.

4 9  B. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Szélén fölirás 1630 évszámmal.

Kiállítja Csiszár László.

5 0  B. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpára be

vésve : Apafy Anna 1675. M. 1. p 5V2.
Kiállítja Csiszár László.

51 G. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatkarélyu, 

peremén fölirás bevésve 1645 évszámmal, pártája áttört, talpának felső mezői, 
a kupa és a nodus kosara sodronyos, hideg zománczczal, sodronyokkal és 
gombokkal diszítvék. A rotulusok négyszintűi virágok. A kehely maga 
14., 16-ik századbelinek látszék, a kupa 18-ik század.

Kiállítja a nagyszebeni presbitérium.

52  B. Kehely.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. Talpán alul bevésve: SZAMOS 

VIVÁRI PORCHOLÁB NAGY MIKLÓS CZINALTATTA ISTEN TISZ
TESEGERE felül pedig: RÉNAVATUM PER ANDR. L. VARALLYA 
ANNO 1674. 17-ik század.

Kiállítja Csiszár László.

5 3  Re. Kehely.
Ezüst, aranyozva. Sodrony zománezos hálóval borítva 18-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

5 4  Re. Kehely.
Talpa és nodusa, réz, aranyozva, cuppája ezüst. 18 ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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55  B. Ámpolnák tálcáéval.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. A domború növény díszítések 

aranyozatlanok, az alap aranyozott. A tálcza alján , czímerek bevésvék: 
Az egyiken gyürüttartó holló, a másikon nyilattartó griff koronán. A hollós 
czímer ismétlődik az ámpolnákon. A tálcza legnagyobb átmérője o ‘3, az 
ámpolnák magassága o'i4-
A kassai székesegyház tulajdona. Kiállítja Schuster Konstantin püspök.

56  Re. Feszület.
Ezüst, öntött, vert és vésett 

Hátán fölírás 1751 évszámmal.

57 Re. Sjentdtvíjtartó.

munka. Ál ékkövekkel van megrakva.

Kiállítja a trencsénmegyei bizottság.

Bronz aranyozva, öntve. Magassága 0 23 m. 18-ik század.
Kiállítja Steiner Márton magyar-óvári apát-plébános.

58  Ámpolnák tálcáival
Ezüst, aranyozva. Vert munka. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
59  Sjenteltvijtartó.

Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. A szenteltvíztartó tagolt 
gombban végződik, vert és vésett levelekkel díszes.
Rajta csuklóban járó fedél. Hátlapja kivágott lomb- 
diszítménynyel czi frázott, czápás alapon. Közepén gyöngy
sor keretben szűz Mária feje. Hátlapján 2 bélyeg. Hossza 
OM79. 18-ik század.

Kiállítja br. Apor Károly.

6 0  Re. Tálcza hét ámpolnával.
Ezüst részben aranyozva. Vert munka. A tálcza legnagyobb átm. 

0’29 m., az ámpolnák magassága o‘i3 m. 18-ik század.
Kiállítja a Szt.-Ferencziek boldogasszony! rendháza.

Réz. Vert és vésett munka. 18-ik század.
Kiállítja a selmeczbányai bizottság.

62  B. Tálcja két ámpolnával.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. A tálezán s mindegyik ám

polnán 2—2 bélyeg. A tálcza leghosszabb átm. o'3i m .; az ámpolnák 
magassága 0M3 m. 17-ik század.

Kiállítja a Szt.-Ferencziek boldogasszonyi rendháza.
63  Feszület.

Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. 17-ik század.
Kiállítja Gremsperger József.

Magy. tört .  ötvösraű-kiáll ítás.  II. IO
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TIZENNEGYEDIK TÁRLÓ.

X I I I — X V l l l - i k  századbeli csészék és ékszerek.

1 Rm. Lapos csésze — patena ?
Réz, aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Közepén áldó kéz, 

keresztes nimbusban. 13 — 14-ik század.
Kiállítja Ipolyi Arnold.

2 —4  Rm. Négyszögletes lap — 3  drb .

Réz. Vert és vésett munka. Vájt alapú zománczczal voltak díszítve. 
13 — 14-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 —8 Rm. Zománczps lapok.
Réz. Vert és vésett munka. Vájt alapú zománczczal voltak díszítve, 

rajtok Máté, János, Lukács és Márk (?) jelvényei ábrázolvák. 13— 14-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 —11 Rm. Kerek lapok.
Réz. Vert és vésett munka. Vájt alapú zománczczal voltak díszítve. 

Rajtok Krisztus van ábrázolva. 13 — 14-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Rm. Kerek lap.
Réz, vert és vésett munka. Vájt alapú kék zománczmezőben látjuk 

Krisztust vörös keresztes nimbussal. 14-ik század.
Kiállítja Ipolyi Arnold.

13 Rm. Kerek lap.
Réz, aranyozva, 

nal (?) 13-ik század.
Vert, áttört és vésett munka. Sámson az oroszlán-

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14 G. Kerek lap.
Réz, aranyozva. Vert, áttört és vésett munka. Két angyal támogatja az 

Ecce Homot. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Rm. D í s z  l e m e ^ é k ‘

Réz, aranyozva. Öntött és vésett munka. Hat kerek nyújtvány tag egy 
stilizált madárral ékes. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum
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16 Rm. Zománc{os lap.
Réz, aranyozva. Öntött és vésett munka. Vájt alapú zománczczal 

diszes. Feszület és ivezet alatt szentek. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Rm. Cscs{c.
Réz. Vert és vésett munka. Vájt alapú zománczczal ékes. Közepén 

Sámson. 13 — 14-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18 Rm. Csés{C.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Czápásan ponczolt 

alapon aranyos alakok domborodnak. Középütt három kutya egyszarvút 
mardos, szélén kutyák és sólymok vaddisznót, nyulat, rókát, egyszarvút 
űznek. 15-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

19 Csés{e.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Érdes alapon állatok dombo

rodnak. Középütt kutyák szarvast űznek, a szélen növényekre támasztott 
csúcsívek alatt ismét kutyákat, szarvast, kakast s egyéb madarakat látunk.
16-ik század.

Kiállítja gróf Csekonics Jánosné.

2 0  Csés{e.
Ezüst. Vert és vésett munka. Növénydiszítés közt állatokat látunk, 

-ik század.
Kiállítja Ráth Györgyné.

2 1 - 2 2  Csésze — ) drb.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Szélén czikkes, kö

zépütt madár ül. 17— 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

23  Csés{e.
Ezüst. Vert és vésett munka. Belsején köralakú zománczokkal van 

az alap kiverve. Középütt keleties Ízlésű növénydiszítést látunk, mely körül 
e fölirás van bevésve:

10*
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melynek értelme: Isten, az ige, testben megjelent az emberi nemnek. Amen. 
Szélén levelekből kinövő oszlopokon nyugvó oszlopok alatt gólyát, baglyot, 
emberfejü madarat, griffmadarat, pávát és kakast látunk. Kívül a szélen alábbi 
fölirás húzódik végig:

melynek értelme a következő: E csészét kiverte . . . Ilinka 4082 — 1574 
Kr. u. — esztendőben Selim császár idejében. Bocsáss meg nekem Isten nagy.

Kiállítja br. Nyáry Adolf.

2 4  Csésze.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Növényekkel és állatokkal 

díszítve. 16— 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5 —27 Csésze — h á ro m  d a ra b .

Ezüst. Vert és vésett munka. Az egyiken szent György, madarak és 
cherub-fejek, a másikon Jézus, a négy evangélista jelvénye és cherub-fejek, 
a harmadikon ismét szent György s hat szentnek mellképe vannak kiverve.
17— 18-ik század.

Kiállítja 25. sz. Des Escherolles Sándor, 
26—27. sz. Nemzeti Muzeum.

2 8  Csésze.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Körökkel, ponczolt alapon 

galyból kinövő tíz levél domborodik, a csészeszél tíz czikkének megfele
lőkig 15— 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 9 Csésze.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Közepét leveles és virágos
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díszítés övedzi. Oldalán négy kerek rózsa váltakozik négy kerettel, mely
ben kutyák nyálakat űznek. A csésze széle tizenkét czikkes. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 0 — 3 1  Csésze —  két d a ra b .

Ezüst. Vert munka. Az egészet keleties ízlésű veit levéldiszítés borítja.
16— 17-ik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

3 2  Csésze.
Ezüst. Vert munka; hasonló a 31. számúhoz. 16— 17. század.

Kiállítja dr. Desszinits Péter.

3 3 — 3 4  Csesqe —  két d a ra b .

Ezüst. Vert munka; hasonlók a 31. számúhoz. Az egyiknek szélére 
fölírás van vésve. i6-—17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 5 —3 9  C s é s z e  — öt d a ra b .

Ezüst. Vert munka; hasonlók a 32. számúhoz.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 0  Csésze.
Réz aranyozva. Vert munka. Vájt zománczos gombokkal díszítve.

18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 1 Csésze.
Réz. Vert munka. 18— 19-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 2 Csésze.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. Hólyagos, tíz aranyos hólyag

kivert növénydiszítéssel ékes. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 3 Csésze.
Ezüst. Vert munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 4 Csésze.
Ezüst. Vert munka. Síma, belül aranyozva van; széléhez fül van erő-

sítve, melyet két tölgyfalevél és makk díszítenek. 15— 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 5 Csésze.
Ezüst. Vert munka. 15— 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
4 6 Csésze.

Ezüst aranyozva. Vert munka. Középütt négyes karéjban négy bogáncs
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virág van. Körülötte hat kerek, síma mélyedés, melyek közt tölgygalyak 
váltakoznak virágszálakkal. 14—15-ik század.

Kiállítja a kúnhalasi muzeurn.

4 7 —4 8  Kapocs rés^e — két d a ra b .

Ezüst. Vert munka. Kerek, tizennégy gomb domborodik rajta, a köze
pén emelkedő csonka kúp körül, melyen Ä betű van kiverve. 14— 15. század.

Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

4 9 —5 0  Boglár — bét d arab .o
Ezüst, aranyozás nyomaival. Vert munka. Hat négyes karéjjal és virág

gal ékes gomb domborodik rajta. 14— 15-ik század.
Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

51 Kapocs.
Ezüst. Vert és vésett munka. Mindegyik részét tizennégy gomb kere

tek, középütt hatos karéjban sirént látunk bevésve. A kapocs felett hat- 
szögletes síma lemez van. 14— 15. század.

Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

52  Boglár.
Ezüst. Vert munka. Hatos karéjban virágok közt nő áll. 14— 15-ik század.

Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

5 3  Boglár.
Ezüst aranyozva. Vert munka. Hatos karéjban hat liliom van. 14—

15-ik század'.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 4  Boglár.
Ezüst. Vert munka. Kerek, szélén gyöngysorok közt betűk. Középütt 

czímeralakzatok kivervék. 14— 15-ik század.
Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

55  Boglár.o
Ezüst, aranyozás nyomaival. Kerek, szegélye párkányos mezején négyes 

karéjok s oroszlán, melynek farka kettős végű. 14— 15-ik század.
Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

56  Lcmcg-töredek.
Ezüst. Vert munka. Eredetileg négyszögletes volt. 14— 15-ik század.

Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

57  Csati.
Ezüst. Vert munka. 14— 15-ik század.

Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

58  Gyűrű — hat darab.
Ezüst, egy réz. Háromnak feje kerek, mindegyikre betű van bevésve —

B — G — I — Egynek feje rhombusalakú, rajta íi van kiverve. Kettő-
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nek feje hatoldalú, az egyiken bevésvi 
félhold és P betű. 14— 15-ik század.

59  Csésze — öt darab.
Ezüst. Vert munka. Az egyiken 

15-ik század. Ernesztházi lelet.

6 0  Csati.
Ezüst, öntött és ponczolt munka, 

gombbal ékes liliomban végződik. Az 
mely tövénél és végén gombbal ékes. 
Ernesztházi lelet.

61 Kapocs — fele.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. 

15-ik század.
Ernesztházi lelet.

62  Ereklyét ártó f esfilet.
Ezüst, aranyozva. Vert és öntött 

Ernesztházi lelet.

1S1

keresztből kinövő liliom, csillag, 

Kiállítja a kúnhalasi muzeum.

középütt hatos loborban oroszlán. 

Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

Hatágú csillagot példáz. Minden ág 
ágak közt egy-egy nyujtvány nö ki,
15-ik század.

Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

Kerek, gombsorokkal, díszes lemez. 

Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

munka. 15-ik század.
Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

63  Gyűrű — 4  drb.
Ezüst, vert és öntött munka. A fej négyszögletes és három-három 

gombból, vagy gombból és lemezkarikákból összeállított gúlákkal ékes. Az 
abroncs lapos. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

6 4  Gomb — 2 drb.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. 15-ik század.

Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

65  Gyűrű — 2 drb.
Ezüst. Vert és vésett munka. Fejők kerek; az egyiken liliomot és 

fölirást, a másikon durva verést látunk. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

66  Függő — 4  drb és egy töredék.
Ezüst. Vert és öntött munka. Csavart, kettős sodronyon két kisebb 

és egy nagyobb gyöngyöt látunk. A gyöngyök sodronynyal és gombokkal 
ékesek. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.
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67  Fülönfüggő — egy egész és egy töredék.
Ezüst. Vert munka. Hat gúla van egymás mellé állítva. Alapjuk át

tört sodronyzás képezi; hegyükön sodronygombok ülnek, melyből a függő 
akasztója kinő. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

68  Függő.
Ezüst. Vert munka. Két alapjánál összefüggő négyoldalú gombokkal 

és sodronynyal ékesített gúla, egyik vége síma sodronyra van akasztva. 
Másik végéről három láncz lóg, melyet gombok három-három részre osz
tanak. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

69  Függő.
Ezüst. Sodronymunka. Sodronyból, gombokból és lemezkarikákból van 

Ősszealkotva. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

7 0 F ejdif ?
Ezüst. Négy négyszögletes és két háromszögletes, sodronynyal, gom

bokkal és lemezkarikákkal ékes tagok lánczczá összefűzve. A négyszögletes 
tagokat két-két, a háromszögleteseket egy-egy gomb két részre osztja, vé
gükön pedig szintén gomb van. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

71 Függő — ) drb.
Ezüst. Négyszögletes sodronynyal és gombokkal ékes lemezről, három

három láncz lóg, felül két-két kapocs, melybe lánczok jártak. 15-ik század. 
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

72  LdllC{ — 3 drb.
Ezüst. Végükön egy-egy gomb. 15-ik század.

Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

7 3 Perecg — töredék.
Ezüst. Négy-négy láncz, három tagot köt össze. A tagok négy cső

ből alkotvák, melyeket három-három lemez karika köt össze, e csöveket 
és karikákat gombok ékesítik és sodronyok szegélyzik. 15-ik század. 
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

74  Fülönfüggő — 2 drb.
Ezüst. Széles lemezek sodronykörökkel és lemezkarikákkal vannak
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díszítve, minden lemezkarikából egy-egy ásóformáju lemez lóg, melyre ismét 
két-két hegyes levélalakú lemez van akasztva. A függőt ezenkívül három 
négyszögletes, magasan foglalt álékkő ékesíti. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a délmagyarországi muzeum.

75  Függők — fejdísi részei? — 7 drb.
Ezüst. Ötszögletes lemezek sodronynyal keretelvék, melyen belül gomb

sor van. Középütt félgömb domborodik, melyet öt gomb ékesít. Fölül a 
lemez széléhez három, négy-négy gombból alkotott gúla van forrasztva. 
Minden lemezről két-két láncz lóg. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

76  Függők — fejdísi  részei? — 9 drb.
Ezüst. Eíasonló, csak a díszítés részleteiben a 75. számuaktól eltérő 

lemezek, szintén két-két lánczczal. 15-ik század.
Ernesztházi lelet. Kiállít 6 darabot a Nemzeti Muzeum.

« 3 « gr. Andrássy Manó.

77  Függők — fe jdís{ részei — 7 drb.
Ezüst. Hasonlók a 76. számuakhoz. Ernesztházi lelet.

Kiállítja gróf Andrássy Manó.

78  Lánc  ̂ — 22 drb.
Ezüst. 15-ik század. Ernesztházi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum és gróf Andrássy Manó.

7 9 Függő-töredék
Ezüst. Áttört gombról láncz lóg. Ernesztházi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 0  Függő — 6 drb.
Ezüst A 70. számuakhoz hasonló tagok. Ernesztházi lelet.

Kiállít 4 darabot a Nemzeti Muzeum. 
2 « gróf Andrássy Manó.

81 Függő.
Ezüst. A 71. számuakhoz hasonló. Ernesztházi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

82  Függő.
Ezüst. A 68. számúhoz hasonló. Ernesztházi lelet.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

83  Függő.
Ezüst. Tojásdad, sodronynyal és gombokkal ékes lemezről négy, 

gombok által ketté osztott láncz lóg, melynek végeit egy-egy kúpalakú 
függő ékesíti. Ernesztházi lelet.

Kiállítja gróf Andrássy Manó.
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8 4  N y üld duci — 2 drb.
Ezüst. Négy láncz két nagy tagot köt össze, melyek sodronynyal és 

gombokkal ékesek; közepükbe nagy kristálydarab van foglalva.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 5  Fülönfüggő — io drb.
Ezüst. Ernesztházi lelet.

Kiállítja gróf Andrássy Manó.

86  Fülönfüggő — 17 drb.
Ezüst. Hasonlóak a 66. és 85. számuakhoz.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

87  Gomb — 2 drb.
Ezüst. Ernesztházi lelet.

Kiállítja gróf Andrássy Manó.

8 8  Függő.
Ezüst. Kerek gombból tizenhárom gombba végződő nyujtvány sugár

zik ki. Ernesztházi lelet.
Kiállítja gróf Andrássy Manó.

89  Kapocs — i cgés  ̂ és egy fél.
Ezüst. Sodronynyal és gombokkal diszítve.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 0  Sgeg.
Ezüst. Emberi alakot példáz.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

91 Per ec{-töredék.
Ezüst, aranyozva. Két félgömbalakú sodronynyal ékes tag közt, mely

ből kis kúp nyúlik ki, egy kúpalakú tag van. Minden rész hegyéről levél 
alakú pityke lóg.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

92
Ezüst

lógnak.

Fülönfüggő — 12 drb.
sodronynyal ékes lemeztagokról pitykékkel megrakott lánczok

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 3  Fülönfüggő — 6  drb.
Ezüst. Hasonlók a 74. számuakhoz.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 4  Fülönfüggő — 4  drb.
Ezüst. Félholdalakú.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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95 Nyakláncl  — / égési és egy töredék.
Ezüst, vért munka. Lapos lemezek, melyekről pitykék lógnak.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 6  Fejdísi — 6 drb.
Ezüst, aranyozva. Lemezekből és lánczokból összealkotva. 17— 18. sz.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

97  Fülönfüggő — 20 drb.
Ezüst, aranyozva. 17 — 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

98 Karpereci — 16 drb.
Ezüst, aranyozva vagy emaillirozva. 17 — 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

99  Kapocsrési — 27 drb.
Réz, vájt alapú zománczczal diszítve. 17— 19-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 0 0  Csattrési — 2 drb.
Réz, vájt alapú zománczczal diszítve. 17— 19-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 0 1  Lőpor tartó — 2 drb.
Réz, vájt alapú zománczczal diszítve.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

TIZENÖTÖDIK TÁRLÓ.

XV-—XIX-ik sídiadbeli bmorsusok (oglárok) és egyéb chsierek.

1 Kapocs — 8  darab.
Ezüst. Vert munka. 18— 19-ik század.

Kiállítja a NemMzeti uzeum.

2 Kardhüvelyfoglalvdny — 4  darab.
Ezüst aranyozva. 17— 18. század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó

3  Tál
Ezüst. Vert munka. Nyolcz karéjú. Fenekén szent György van kiverve. 

18-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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4 Mór sus-mellboglár — 4  darab.6 '
Ezüst aranyozva Öntött, vert és vésett munka. Felső lapján csúcsíves 

mennyezet alatt Mária, a gyermek Jézussal két szent között. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Morsus.
Ezüst aranyozva. Hasonló a 4-ik számúhoz. 15-ik század.

Kiállítja b. Apor Károly.

6 Morsus.
Ezüst aranyozva. Hasonló a 4-ik számúhoz. Hátán kétszer bélyeg: 

összekötött VG.
Kiállítja a b. Bruckenthal Muzeum.

7 Morsus.
Ezüst aranyozva. Középső része hiányzik. Hátán bélyeg: CD összekötve. 

, Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Csati.
Kerek. Pávákkal díszes. 15-ik század.

9 Morsus — 6  darab.
Ezüst aranyozva. Kerek. Felső lapján kiugró gombot hat kisebb gomb 

vesz körül. 17— 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10 Morsus — 2 darab.
Ezüst aranyozva. Hasonlók a 8-ik számúhoz.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

11 Morsus — 2 darab.
Ezüst aranyozva. Hasonlók a 8—9-ik számúakhoz.

Kiállítja gr. Lázár Jenő.

12 Morsus — 2 darab.
Ezüst aranyozva. Hasonlók a 8—10-ik számúakhoz.

Kiállítja az erdélyi muzeum.

13 Morsus.
Ezüst aranyozva. Hasonló a 8— 11-ik számúakhoz.

Kiállítja a n.-küküllőmegyei bizotts.

1 4  MorsilS — 9  darab.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Virágot példáznak, 

félékkövekkel és zománczczal diszítvék. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Morsus.
Ezüst aranyozva. A középső félékkövet — kristály ? — rózsaszín fes

tett zománczú türkizzel ékes szirmok — 12 — veszik körül. E körül két-
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két sodronycsigából, négy türkizből s két zománczos virágból összealkotott 
tagok váltakoznak három zöld s három kék zománczos lemezzel, melyek 
váltakozva gránát vagy türkizzel ékesek. Ezután tüskés keret következik, 
melyen kívül a morsus íerde részén csigasodronyos, festett zománczos 
virágokkal ékes tagok váltakoznak, kék és zöld zománczos lemezekkel. 
Hátán kétszer G fölött IM bélyeg. 17-ik század.

Ezüst aranyozva. Hasonló a 14-ik számúakhoz. Hátán kétszer bélyeg: 
H-S összekötve.

Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Hasonló a 8-ik számúhoz.

Ezüst aranyozva. Hasonló a 14-ik számúakhoz, csak hogy a külső 
kereten sodronyzománczos pántok alkalmazvák.

Ezüst aranyozva. Sodronyos hálóval, türkizekkel és gyöngyökkel diszítve.

Réz aranyozva. Öntött és vésett munka. Négyszögletes oldalait csavart 
sodrony övedzi. Első lapját szt. Jakabnak gyöngyházból faragott dombor-

Kiállitja gr. Andrássy Manó.

16 MorsilS —  ) darab.
Ezüst aranyozva. Hasonlók a 14-ik számúakhoz.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

17 Morsus.

Kiállítja a b. Bruckenthal-féle muzeum.

18 Morsus — 2 darab.
Ezüst aranyozva. Hasonló a 14-ik számúakhoz.

Kiállítja gr. Lázár Jenő.

19 Morsus.

Kiállítja a brassói bizottság.

20  Morsus.

Kiállítja az Iparművészeti Muzeum.

21 Kapocs.
Ezüst aranyozva. Zöld és kék vájtalapú zománczczal diszítve.

Kiállítja Angelics Germán.

22  Kapocs.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

TIZENHATODIK TÁRLÓ.

XV —XIX-ik századbeli her esztek, olvasók és képek.

1 G.
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műve foglalja el. Csuklóban járó hátsó lapjára alex. szent Katalin van vésve. 
Hossza 0*055, szél. 0036. 15-ik század.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

2 Rn. Mellkeresjt.
Ezüst. Vert, vésett és áttetsző zománczos munka. A kereszt közepén 

kerek, áttetsző kék és zöld zománcz háttéren térdelő szárnyas angyal, ki 
kezében nyitott könyvet tart, van bevésve. A kereszt vert diszítésü ágai 
görögkeleti művészek munkái. Mindegyiken hullámos vonal keretet képez. 
A felsőn s alsón árkangyalok térdképeit látjuk. Az oldalsó karokon egy- 
egy angyal mellképe van. Az ágak eredetileg nem tartozhattak a középső 
laphoz. Visconte Morbio gyűjteményéből, hol képben kiadva megjelent. 
Magassága 9 ‘/ 2. Szélessége 9 cm.

. Ipolyi Arnold gyűjteménye.

3  Re. Festett {ománc{os re\lap.
Három királyt ábrázoló festés. Hossza 32 mm., szél. 25 mm.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

4 S{iv.
Ezüst sodronymüböl, zománczczal díszítve. Magassága 0*045 m-

Kiállító szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

5 Kereset — io darab.
Arany vagy ezüst. Ékkövekkel kirakva. 17— 19-ik század.

Kiállít 5 darabot Kruesz Chrysostom, 3 darabot a Nemzeti Muzeum, 
i darabot Steiner Márton, x darabot a sz.-i'erencziek b.-assz. rendháza.

6 Ereklyetartó.
Ezüst aranyozva. Gyémántokkal, smaragdokkal, saphirokkal, rubintok

kal kirakva fehér, kék, fekete és vörös festett zománczczal diszítve. Alul 
kétfejű sas, benne Ausztria czímere; felül zárt korona. 17-dik század.

Kiállítja a máriaczelli templom.

7 Olvasó — 12 darab.
Ezüst, különféle gyöngyökkel. 18— 19-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Olvasó.
Ezüst sodronymü és kláris. Egyes szemeket a passió eszközök képezik.

Kiállítja szt. Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

9 Kép.
Ezüst, vert és vésett munka. Szent Pál és szent Péter apostolok a 

börtönben; felettük két pálmát tartó angyal röpül. A rácsozott ablakon 
két alak tekint be. Keskeny aranyozott broncz kerete négy szögletén négy 
rózsával ékes. 17— 18-ik század. Magassága o 215, sz. o 225.

Kiállítja br. Apor Károly.
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10  Kép.
Ezüst aranyozva. Vert munka. Középütt a Vera Ikon kiverve s hideg 

zománczczal kifestve. 18-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

11 Kép.
Ezüst. Vert munka. Pásztorok imádása. Vert ezüstmüvei borított kerete 

egykorú. 18-ik század.
Kiállítja b. Redl Béla.

12 Kép.
Ezüst. Vert munka. Utolsó vacsora. 17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

13 Kép.
Ezüst. Vert munka. Szent család. 17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

14 Kép.
Ezüst. Vert munka. Szent család. Rajta I és B-böl alkotott mono

gramm és 1659. évszám.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

15 őrei.
Ezüst. Öntött munka. Dürer ismeretes compozicziója után.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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A JT Ó  M E L L E T T I  A C Z É L -S Z E K R É N Y .

1 Thora-tábla.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alakja hosszúkás 

négyszög, felül félkörbe végződik, mint a frigy- vagy thora-szekrény ajtaja, 
melyre néha erösíttetik is. Közepén bemélyített kis szekrénykében, maga a 
szentség ábrázoltatik, rajta Jehova szokásos jegyével Ennek ajtaját s a
tábla közép terét kivert és vésett lombdíszek s két állatalak veszi körül, 
fent két sas kivirágzott szívet tart csőrében. Alul, középen kis négyszögletű 
ereklye-szekrény helye. Jobbra és balra négyszögletű alapú domború rnívü 
oszlopok állanak, melyeknek fejét egy-egy virágbokréta képezi. E két osz
lopra támaszkodva, három osztagú nyílt korona ugrik előre, pántjában ál
ékkövekkel, a mely felöl fenyő tobozban végződik. Jobbról és balról a 
koronát két oroszlán fogta, most csak a jobboldali van meg. Az egész 
tábla ezüstlánczon lóg. 18-ik századbeli munka.

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa egylet.

2 Thora-tábla.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az egésznek alakja 

hermelines czímer-sátort mutat. Közepén a szokásos ereklye - szekrényke 
fölött a tíz parancsolat két táblája áll, felette zárt s gombban végződő feje
delmi korona, melyet borostyánnal befuttatott aranyozott dombormívü 
oszlopokon álló ágaskodó oroszlánok tartanak, készült a jelen század elején.

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa egylet.

3 Thora-tábla.
Mint az előbbi, csakhogy itt a czímer-sátor tetejét is egy kilenczágú 

korona foglalja be s az ereklye-szekrényke körű letét a Talmudból vett 
zsidó betűs föliratok futják körül.

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa egylet.

4  Thora-korona.
Ezüst, vert és vésett munka. A korona félig zárt, hat lapos bordával, 

melyek fent álékkövekkel kirakott fenyőtobozban futnak össze. Alsó pere
mén, mint bordáin is, stilizált lomb és virágdíszek vannak kiverve. Ügy 
ezen, mint a bordák tetején több színű álékkövekkel ékes. Belül a korona 
fölepéröl ezüst csengetyü lóg le. A peremet a Talmudból vett s kivert kör
irat futja körül. 18-ik századbeli munka.

Kiállítja a nagykanizsai izraelita hitközség.

Thora-korona.
Ezüst, vert és vésett munka. Két oldalt nyitott, középen pedig széles

D
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pánt boltozza keresztbe, melynek tetején, kívül, az egésznek gombját ké
pezve egy kisebb zárt s virágcsokorba végződő korona alkotja. Ügy ebben, 
mint az alsó nagy koronában a fölepröl a szokásos ezüst csengetyü lóg le. 
A korona kivert virág és lombdíszszel ékes, mindkét homloklapján zsidó- 
betűs föliratok vannak paizsba foglalva. Az alsó peremen itt is álékkövek. 
18-ik századbeli munka.

Kiállítja a nagykanizsai izraelita hitközség.

6 Thora-korona.
Ezüst, vert és vésett munka. A félig áttört korona hat pántja stilizált 

fenyőtobozba fut össze. E tobozon körül jelmondat a Talmudból. A perem 
legalján és a pántokon áttört mívü stilizált lomb és virágdíszek ékítik. Az 
alsó pereme lapján vert és vésett műben oroszlán, medve, ökör, egyszarvú, 
farkas, kutya és nyúl vannak ábrázolva. 18-ik századbeli munka.

Kiállítják Egger és társai.

7 —8 7 hóra-os~Jopocskdk — 2 drb.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Az oszlopok 

széles domború talapzattal bírnak, magát a hengeres oszloptestet stilizált 
szőlőgerezd dísz futja körül félig áttört műben. Az oszlop feje koronaszerü- 
leg kiszélesedik, áttört müvei, melyben apró madárkák és stilizált oroszlánok 
durván faragott alakjai váltakoznak. A pántok között belül csengetyü lóg. 
Eent virágbokrétában végződik. Az oszlop főpereme álékkövekkel van dí
szítve. 18-ik századbeli munka.

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa egylet.

9 —10 Thora-os^lopocskák — 2 drb.
Ezüst, vert és vésett munka. A belül üres, gömbölyű és domború 

alapon álló egyszerű hengeres oszlopot, mely felül belyukasztott s tagolt 
gömbben végződik, részben félig áttört müvü stilizált lomb és virágdíszek 
ékítik. 18-ik századbeli munka.

Kiállítják Egger és társai.

11—12 7 'hora-os^lopocskák — 2 drb.
Mint az előbbiek, csak hogy az oszlopok zárt s felül fenyütoboz 

gombbal biró koronákkal díszesek, melyeknek oldalairól csengetyücskék 
lógnak. A koronában bent szintén csengetyü lóg. A jelen század elején 
készültek.

Kiállítja Mendl Manó Gyulafejérvár.

13—14 Thóra-osjlopocskák — 2 drb.
Mint az előbbi, csakhogy az oszlop talpának mezején hat medaillon- 

ban, a vízöntő, nyilas, halak, mérleg stb. csillagászati jelek vannak kiverve 
s fönt a korona tetején, mellén az osztrák czímerpaizszsal, koronázott két
fejű sas látható. A jelen század elejéről.

Kiállítja a nagykanizsai izraelita hitközség.
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15—16 T hóra-osrjopocskák — 2 drb.
Mint az előbbi, csakhogy az oszlopok sokkal magosabbak s középen egy 

vastagabb taggal két részre osztvák s a korona az oszlop főn fenyütobozban 
végződik. A talp peremén héber felirat van kiverve. A jelen század elejéről.

Kiállítja a nagykanizsai izraelita hitközség.

17—18 Thora-os^Iopocskák — 2 drb.
Mint a fentebbi, csakhogy az oszlop keskeny talpán és vékony szá

rán vertmívü virágdíszszel ékes vázaszerüen tagolt rész emelkedik. Felül 
a csengetyűvel ellátott korona, tetején kétfejű sas áll. A jelen század elején 
készült. Kiállítja a nagykanizsai izraelita hitközség.

1 6 )

19—20 Thora-osrjopocskák — 2 drb.
Mint a fentebbi, csakhogy diszítései részben aranyozvák. Az oszlopok 

oldalán virág- és gyümölcsfüzérek és madarak vannak kiverve. A talp és 
a korona foglalt álékkövekkel van kirakva, a melyek mindegyikébe héber 
feliratok vannak aranynyal beverve. 18-ik századbeli.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

21—22 Thora-os^lopocshák — 2 drb.
Mint a 17. és 18. szám, csakhogy egészen aranyozva. A váza ol

dalán és a talapzat peremén két bélyeg beverve. Ezek egyike a következő:

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa.

2 3 Thora-tdbla.
Mint az előbbiek, csakhogy középen szekrénye nincs. E helyet egy hosszú

kás négyszögalakú szegélyezett tag van rajta kiverve, melyen «Jehova Eloichim» 
neve héber betűkkel olvasható. Az aranyozott korona felett kétfejű sas lebeg. 
A korona peremét két vörösen sávolt fehér szirmú s egy kéken zornán- 
czozott, magát a thora lapot pedig szintén fehéren zománczozott öt virág 
díszíti. A virágok mindegyikének közepén álékkö. A jelen század elejéről.

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa.

24 Thora-tábla.
Ezüst, vert és vésett munka. Alul négyszögletű, fent félkörbe kidom

borodik. Közepén négyszögletű lapocska emelkedik ki, rajta levéldísz kö
zött «Jehova Eloichim». A táblát két oldalról visszahajlott nyakú két sas tartja, 
telette pedig kétfejű sas. Az egész lánczon függ. 18-ik századbeli munka.

Kiállítják Laczkó testvérek.

25 Thora-tábla.
Ezüst, veit és vésett munka. Alakja háromszög, szélein stilizált levél- 

díszszel, fent hasonló gombba végződve. Fönt a táblán egy kilencz ágú
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gyertyatartó látható, melyet jobbról egy egyházi öltönybe öltözött alak 
hosszú pálczával épen gyújtogat, bal oldalt egy másik hasonló alak áll, 
mindkét kezét arczához emelve imádkozva néz föl a gyertyatartóra. Egé
szen a candelaber talapzatánál jobbra egy kancsó, balra pedig egy a fen
tebbiekhez hasonló, de sokkal kisebb, szintén imádkozó alak van kiverve. 
Ez ábrázolás alatt kanálforma eszköz áll ki, melyet a táblához kapocsszerü 
szerkezet erősít. Alatta a Talmudból vett hétsoros jelmondat van kiverve. 
A tábla alján jobbról hosszúkás medaillonban egy trónján ülő koronás 
király alakja látható, baljában kormánypálczával, jobb kezével pedig magya
ros formájú pipát szorít fogai közé. A megfelelő szemközti oldalon pedig 
egy római harczos áll. Mind a kettőnek feje fölött héber betűs fölirat van 
beverve. Az egész táblának legalján csatornaszerü lap ugrik előre, melyre 
fölül belül nyolcz olyan egymáshoz egy sorjába forrasztott kanalacska van 
erősítve, mint a minő a tábla közepéhez van kapcsolva. Az alsó csator
nából kicsiny kiömlő csövecske vezet ki, melyhez kurta íánczon, apró füles, 
mérő bádog edényke van kötve. 18-ik századbeli munka. A tábla felső 
részén és a kanalak fenekén e két bélyeg beverve :

Kiállítja Seligmann J. budapesti aranyműves.
2 6  Thora-tábla.

Mint a 24-ik számú, csakhogy itt a «Jehova» föliratos domború táb
lácska csak egyszerű két oszlop között áll, felette és alatta pedig stilizált 
virág és lombdíszből font rosette van alkalmazva. A jelen század elejéről.

Kiállítják a Laczkó testvérek.

2 7  Thor a-tábla.
Ezüst, részben aranyozva. Alakja, mint rendesen, felül félkörbe vég

ződő, különben négyszögletű tábla, melyen jobbról és balról erős tárnákon 
hengeres, belül üres vert oszlopok emelkednek ki. Ezek között a tábla 
közepén gömbölyű zárt tok van odaerősítve, melynek fedele vésett virá
gokkal ékes. Az oszlopok tetején két oldalt egy-egy koronázott ágaskodó 
oroszlán áll, két első lábukkal a lapról szintén kiemelkedő, vert mívű zárt 
koronát tartván a fentebb említett zárt tok fölébe. A koronában sárga, fehér 
és kék álékkövek. A jelen század elején készült.

Kiállítja a n.-kanizsai izr. hitközség.

2 8  Thor a-tábla.
Ezüst. Mint az előbbi, csakhogy az alakok és díszítmények csak fél- 

dombormüben vannak kiverve s a középső tokocska helyén tojásdány alakú 
medaillonban «Jehova Eloichim» neve, fölötte pedig a két oroszlán által tartott 
tízparancsolati tábla látható. A jelen század elejéről. (Rajza a fejezet czímlapján).

Kiállítja Mendl Jakab, Gyulafehérvár.

2 9  Thora-tábla.
Ezüst, mint a 3-ik számú, kilencz ágú koronával tetőzött czimer sátor
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alakjában, csakhogy itt a hermelin palást középterén a frigyszekrény ábrá
zolása áll, közepén bemélyített tokban «Jehova Eloichim» nevével. Ennek 
tetején a tízparancsolat két táblája áll, felette kisebb zárt koronával. A táb
lák fölirat nélküliek. E mellett jobbról és balról egy-egy tömjénezö főpap 
alakja van kiverve. A jelen század első felében készült.

Kiállítja a n.-kanizsai izr. hitközség.

3 0  Thor a-tábla.
Mint a 27-ik szám, csakhogy a tábla közepén négyszögletű nyílás van 

vágva, melybe hátulról «Jehova» fölirattal ellátott mozgatható táblácska jár. 
E nyílás felett és alatt ékes virágcsokrok vannak kiverve. Készült a jelen 
század első felében.

Kiállítja a n.-kanizsai izr. hitközség

3 1  Thora-tábla.
Ezüst. Vert és vésett munka. Alakja, mint a 28-ik számúnak. Csak

hogy a középső gömbölyű medaillon félig át van törve, s belé a túlsó 
oldalon forgatható héber föliratú táblácska jár. Két oldalt pedig a szokásos 
czédrus oszlopokat magas díszedények helyettesítik. A medaillon felett 
kiterjesztett szárnyú kétfejű sas; e felett pedig a szokott kiugró korona 
tetőzi be a táblát. A korona ágai azonban fonott lombdíszek, melyeknek 
tetejét egy futó és visszanéző farkas képezi. Hasonló állat van kiverve a 
középső medaillon és a tábla alján is. A 18-ik század elejéről.

Kiállítja Egger és társa.

3 2  Thora-tábla.
Ezüst, részben aranyozva. Alakja mint rendesen. A korona felülről 

hiányzik. A két oszlop állatfejeken nyugszik. Közöttük középen két orosz
lán, koronázott domború, tojásdányalakú czímerpajzsot tart, melyre a tíz 
parancsolat szokásos két feliratos táblája van bevésve. A tábla többi részét 
csinos stilizált virág- és indadíszek borítják. A tábla tetején egy kis ágas
kodó oroszlán van kiverve. A jelen század elejéről.

Kiállítja Egger és társa.

3 3  Thora-táblácska.
Ezüst, részben aranyozva. Alakja mint a 27-ik számúé, csakhogy az 

oszloptetőkön álló ágaskodó oroszlánok két első lábukban koronát és a 
szokásos két táblás tíz parancsolatot tartják. Ezek alatt a tábla közepén 
négyszögletű nyílással bír, alatta a Talmudból vett fölirattal. Ez is, mint 
rendesen lánczon, lóg. A jelen század első feléből. A tábla közepén bélyeg 
és L betű beverve.

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa.

34 Thóra -szekrény.
Fekete fa-szekrénykén áll maga az ezüstből, részben aranyozva, vert, 

vésett és öntött munkával készült Thora-szekrényke. Ajtaja középen két
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felé nyílik, mindkét szárnyán aranyozott alapon fekete zománczban (niello) 
lomb és virágdíszek és tájképek ábrázolvák. Két oldalán áttört lombdísz fut 
fel, melynek tetején két oldalt egy-egy edény virág áll. A szekrény tetején 
két ágaskodó griff félig zárt koronát tart, melynek tetején niellos oszlopon 
«Jehova» neve áll bevésve. A szekrény belsejében, két niellos végű lábas 
hengerre, hosszú pergamen szalag van tekerve, melyen a Talmud terjedel
mes kivonata olvasható. E kettős tekercs vörös atlasz tokba van rejtve, 
melyre ezüst skofium szalagból «Jehova» symboluma van rá varrva:
Ugyancsak a szekrény belsejében lánczon csüggö apró fogadalmi kezes 
pálczácska tartatik. A 18-ik században készült munka.

Ezüst, részben aranyozva. Alakja mint a fentebb leírtaké, csakhogy

két aranyozott oroszlán ül; hátukon zárt koronát emelnek, melyben apró 
csengetyü lóg. A jelen század elején készült munka.

Ezüst, részben aranyozva, vert és áttört sodronyos munka. Az egész
nek formája keleti befolyásra emlékeztet. Magas, háromszor kiugró párká- 
nyos talpon három emeletes torony emelkedik. Az emeletrészek hasábosán 
négyszögletüek, kettős román stylü ablakokkal. A legalsó toronyrész köze
pén zárható ajtócskával bír. Az első emelet tető párkányán a négyszögleten 
gombokkal apró zászlócskák vannak erősítve. Bent a második emelet tor
nyában apró csengetyü lóg. A tornyocska legtetején hegyes lándzsába 
végződő rúd emelkedik ki, melyen egy ezüst pléhböl kivágott s aranyozott 
futó szarvas alakja forog. Az egész mű áttört filigrán. Készült a jelen 
század elején. Kiállítja a küküllőmegyei bizottság.

Ezüst. Vert és vésett munka. Négyszögletű s négy lábon álló, áttört 
leveles virágdíszszel ékes talapzatból csavart kettős ezüst sodrony, majd az 
ezen levő szintén áttört leveles s virágos díszü rosetten át virágos fa nő 
ki, melyen két vert mívű ötszirmú virág, egy szájában gyémánttal kirakott 
virágágat tartó galamb és repülő pillangó, ez utóbbi rezgő módjára készülve, 
ágadzanak szét. Az egésznek tetején áttört s vésett díszü testtel bíró galamb 
ül. Hátán összetett szárnyai fölnyithatók, s itt tartattak benne az illatsze
rek. 18-ik századbeli munka.

Ezüst. Vert és vésett munka. Alsó végén és közepén áttört mívű

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa.

3 5 Fhora-oszlopocska.

kettős és jóval kisebb. Az oszlopocskák tetején egymásnak háttal fordúlva

Kiállítja az ó-budai Chevra Kadischa.

3 6 Illatszert ártó tornyocska.

3 7 IIlat stertar tó oltárdísz.

Kiállítja özv. Csekonics Dánielné. szül. b. Lipthay Leona.

3 8 — 3 9  Fogadalmi (votiv) kezek — 2 darab.
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gombbal bíró, belül üres hengeres pálczácska. Tetején hosszú kézelővel 
bíró jobb kéz áll, melynek mutató újjá kissé kijebb áll, valószínűleg eskü 
formában, többi újjal pedig be vannak egészen hajtva. Az egész lánczon 
csüng. A jelen század elejéről.

Kiállítják Mendl Manó Gy.-Fehérvár, Egger és társa Budapesten.

4 0  Gyű ni
Arany. Öntött és vésett munka. A karikán díszítés gyanánt négy kisebb 

gömb fog be egy nagyobbat. A széles lapos karikát ezen kívül háromszoros 
csavart sodronydísz foglalja be. A gyűrű fejét háztetö-alak képezi, két 
sarkán gombocskával. A háztető két oldalán a «Jehova és Eloichim» szó van 
bevésve. Készült a 13-ik vagy 14-ik században. Leihelye Pest. Iskola-utcza.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
41  Fedeles pohár.

Ezüst aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Fedelén hegyes gomb, 
melynek párkányán négy stilizált emberfő látható. Szélein pedig a tizenkét 
égi jegy van bevésve. A pohár oldalának főtestén boltozatosán vésett díszí
tésű fülkékben öntött domború műben Izrael tizenkét nemzetségének 
ősatyja látható, kezében mindegyik czímerpaizsot tart, melyekre az illető 
nemzetség czímere van bevésve. Még pedig az elsőn fegyver tropheum, a 
másodikon kút, a harmadikon ökör, a negyediken búzakéve, az ötödiken 
egy fa alatt várossal, a hatodikon fa alatt ugró szarvas, a hetediken kígyó, 
a nyolczadikon ló, a kilenczediken hajó, a tizediken öszvér, a tizenegye
diken oroszlán és végül a tizenkettediknek czímer-paizsa üres. Talpán két 
bélyeg beverve. Ezek egyike : o Készült a 18-ik században.

CD̂
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4 2  Díŝ -serleg.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A serleg maga három

szögletű, három ülő oroszlán által tartott lábon nyugvó tálczán áll. E tálcza 
szélein gyöngyözött körben a Talmudból vett lieber betűs fölirat fut körül. 
A hengeres serleget ismét három ülő oroszlán alak tartja hátán. A serleg 
oldalán ott, hol a három oroszlán van hozzá erősítve, öntött és vésett 
lomb és indadísz látható, melynek közepén medaillonban egy-egy római 
imperatorfó van fél domborműben ábrázolva. A serleg felső szélén ismét 
héber fölirat fut körül. A fedél lapos tetején az előbbi levél és indadísz 
jelenik meg, közeiben mind a három imperatorfővel. Középen pedig szé
pen stilizált ágaskodó oroszlán díszeleg, két első lábában czímer paizsot 
tart, melynek közép terén szintén héber jelmondat és a «Jehova» neve 
olvashatók. Készült a jelen század elején. A serleg fenekén 
és a fedél belsején két bélyeg van beverve. Ezek egyike:

Kiállítja a nagy-kanizsai izr. hitközség.
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4 3  Dís^-billikom.
Ezüst, aranyozva, vert vésett és öntött munka. Gömbölyű talpából 

magas szár nő ki, melynek közepén, kivert gyümölcs guirlanddal ékes lapí
tott gomb van. E felett emelkedik a hengeres s felül kiszélesedő kupa, 
melynek oldalain felette díszes beétetett lomb és virágdísz, közepén gyü
mölcs guirlanddal van előállítva. A talpazaton és a fedelen ugyanilyen stylü 
ornamentika. A talpon, a kupán, illetőleg a billikom oldalán és a fedelen 
héber föliratok a Talmudból és az ajándékozók neveivel. A fedél tetején 
hengeres tag emelkedik ki, oszlophoz hasonló, melynek tetején egy római 
harczos alakja áll, jobbjával lándzsájára támaszkodva. Készült a 17-ik szá
zadban.
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Pótlék a második teremhez.

Az orthodox egyházi szereken előforduló felíratok fordítása, 
melyeket Popovics V. István úr, a Tököly-intézet felügyelőjének 
közbenjárására, Ruvaracz Hilarion, a görgetegi zárda archimandri- 
tája volt szíves megfejteni s magyarázó jegyzetekkel ellátni.

Spiridion mester ripidején.
i. sz. «Az uralkodónak uralkodója, az uraknak ura, a minden megtartó 

most és örökké.»
3. sz. «Ezen ripidét — legyezőt — zarándok hadzsi Hilarion belgrádi 

metropolita verette és a krusedoli zárdának ajándékozta. Körülötte Hadzsi- 
Spiridon fáradozott az 1664-ik esztendőben.»

A 2. számú felirat megfejthető nem volt.

A  2 . s\. artophorion — kenyértartón.
«Ezen szent kenyértartót (artophoriont) csináltatni kívántam, hogy a 

szent test tartására szolgáljon. A krusedoli zárdában 1707. évi május hó 5-én. 
Mestere Nedelykovics Miklós.»

Nedelykovics Miklós artophorion — kenyértartóján.
a) «Ezen szent szekrény Ravanicza zárdáé. Készíttetett a megváltó és 

szent Lázár házának, 1705. évben, a Krisztus születése után.»
b) «Uralkodott és a szerb patriarchal széket bírta vala akkor harmadik 

Arzén úr, szent patriarcha, zárdafőnök Dömötör, főnökhelyettes Fülöp volt.»
c) «És e munkáért fizetett Leontije, zárdái pap. Isten áldja meg. 

1705-ben.»
d) «Mennybe mentél dicsőségedben ztus Krisurunk, örömet szerezvén 

tanítványaidnak a szent lélek megigértetése által, azok megértvén saját 
üdvökre, hogy te vagy Isten fia, a világnak megmentöje.»

e) «Ezen munkának szerzője István, zárdái pap és készítője Nedelykovics 
Miklós, tyipaováczi mester volt.»
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i. Szent Lázár fejedelem. 9. Szent Péter.
2. Szent Szabbas.
3. Szent Simon.
4. Szent Romil.
5. Szent István.
6. Szent János.
7. Szent Gergely
8. Szent Vazul.

10. János apostol.
11. András apostol,
12. Jakab apostol.
13. Szent Lukács.
14. Szent Markus.
15. Szent Mátyás.
16. Pál apostol.

A 4 . s{. tömjénégetőn.
«Ezen tömjénégetöt Raczko úr ajándékozta a krusedoli zárdának. Isten 

áldja meg ötét.»

György mester ripidején.
i., 2., 3., 4., 5., 6. sz. «Szent, szent az úr Zebaot, dicsőségével kitöltve 

á földet és az eget».— A másik oldalon ugyanez görög nyelven.
7. sz. «Ezen legyező a krusedoli zárdáé, a mely a Gyümölcs, boldog 

asszonynak van szentelve. Ajándékozta Nikanor pécsi püspök 1724-ben.
Jegyzet. Melentijevics Nikanór 1710-től fogva pécsi, mohácsi és szigeti püspök volt, 

1720. évben pedig odahagyta püspöki székét s a krusedoli zárdába vonult. A krusedoli 
zárdát a törökök 1716-ban felgyújtották, de Nikanor püspök a leégett zárdát újra fel
építette; azért őt a zárda második alkotójának nevezik. Meghalt 1736. évben és a 
krusedoli templomban temettetett el.

A 8. sz. kelyhen lévő felirat nem volt megfejthető.

A 4]. kereseten.
Ezen kereszt Nicephorus püspöké.

A 4 4 . S7V kereseten.
«Ezen kereszt az enyém, Zoranovics István ravaniczai zárdájáé.»
Jegyzet. Zoranovics István, a XVIII. század közepén a szerémi Vrdnik — Ravanicza — 

nevű zárdának egy ideig főnöke volt és történeti könyvek másolásával foglalkozott.

Csernovics Ártéri ereklyetartóján.
1. Krisztus urunk feltámadt.
2. Arzén szerb patriarcha.
3. Az úr Isten 1727. esztendejében.



HARMATUK

Világi tárgyak a XII—XVII. századokból.

ELSŐ SZEKRÉNY.

Koronák és ékszerek a X I— XV. századokból.

1 By. Constantinos Monomachos koronája.
Arany. Vert és zománczos munka. Hét, hosszúkás, felső végén kerek 

lemezből áll. Mindegyiken egy-egy alak rekeszz-ománczból. Constantinos 
Monomachos, jobbra neje Theodora, balra nővére Zoe, továbbá két tán- 
czosné, az igazság és a szerénység. A koronához tartozik még két kerek lap; 
az egyiken Szt. Péter, a másikon szt. András, szintén rekesz-zománczban és 
egy aranyba foglalt kristály darab. Leihelye: Nyitra-Ivánka. n -ik  század.

Kiállítja a N emzeti Muzeum.

2 Rm. Korona.
Ezüst. Vert munka. Sima abroncs, rajta négy kereszt. Találtatott: 

Székes-Fehérvár ott, királyi sírboltban. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Rm. Korona.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. Hasonló az előbbi számhoz, de kisebb. 

Találtatott: Székes-Fehérvár ott, királyi sírboltban. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Rm. Jogar.
Ezüst. Vert munka. A pálczaforma szár végén lapos gomb, tetején 

le- és felhajtott levelek váltakoznak. Találtatott Székes-Fehérvárott, királyi 
sírboltban. 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Rm. Pallos.
Ezüst. Vert munka. Pengéje és markolata lemezből metszett, az utóbbin

Magy. tört. ötvösmű kiállítás. III. I
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alul, lapos gomb. Találtatott Székes-Fehérvárott, királyi sírboltban. 12-dik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6  -7  Rm. Sarkantyú.
Ezüst. Öntött és vert munka. Találtatott: Székes-Fehérvárott királyi 

sírboltban. 12-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8  Rm. Karperec
Ezüst. Vert munka. Találtatott: Székes-Fehérvárott, királyi sírboltban, 

i2-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Rm. K érésit.
Bronz, aranyozva. Öntött és vésett munka. Találtatott: Székes-Fehér

várott, királyi sírboltban. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 0  B. Mellctis^.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Közepe kerek, erős sodronynyal sze- 

gélyzett. Ezen négy karély, keresztformára elrendezve s szintén sodrony
nyal beszegve. A karélyokban rekesz-zománczot látunk az egyik oldalon, 
a másikon kiesett. Találtatott: Székes-Fehérvárott, királyi sírboltban. 
12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Rm. L ém é i.
Bronz, aranyozva. Öntött és vésett munka. Kerek. Közepén három

oldalú domborodás, macskafejekkel a szegleteken. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Rm. Nyakek-résiek.
Arany. Vert munka. Apró füles gömbök és két nyúlványba végződő 

gyöngyök. Magyarországi, közelebbi leihelye ismeretlen. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Rm. Kapocsrés
Arany. Vert, áttört és sodronyos munka. Sodronyból készült és apró 

gömbökkel díszített tag és egy négyszegletű rész, rajta sodrony rekeszek. 
Az egyiken láncz. Magyarországi, közelebbi leihelye ismeretlen. 12. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4  Rm. Gomb.
Arany. Vert munka. Sima alapra, apró gömbökből képezett gulács- 

kák forrasztva. Füles. Magyarországi, közelebbi leihelye ismeretlen. 12-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



4 E lső szekrény.

15 Arany csipke.
Találtatott: Székes-Fehérvárott, királyi sírboltban. 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Arany szövet és eyiist lánc^.
Találtatott: Székes-Fehérvárott, királyi sírboltban. 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16  Rm. DÍS{.
Arany. Vert és áttört munka, sodronynyal díszítve. Kerek, hullámos 

szélű lap. Leihelye: Székes-Fehérvár. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Go. Korona.
Ezüst, aranyos. Vert munka. A homlokpánt nyolcz, csuklyóban járó, 

hosszúkás négyszög. Minden tagon, két foglalt ékkő között hatszirmú virág, 
drágakő bibével és egy gyöngygyei a szirmok csúcsán. Felette pedig liliom
forma virág — kettőn hiányzik — emelkedik, szintén ékkövekkel és gyön
gyökkel díszítve. A liliomok között levelek. Leihelye: Margit-sziget. 14-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18 Go. Korona.
Ezüst, aranyos. Vert munka. A hat régi tagok mindegyike hosszúkás 

négyszög, melyből liliom nő ki. Az egész, sodronynyal van beszegve. Min
den liliomot egykor, erősen kiálló foglalásban négy rubint s egy smaragd 
s hegyén a kiszökellő szegen valami ékesség — talán átfúrt gyöngy — 
díszítette. A négyszögön, négy, a felsőkhöz hasonló foglalásit smaragd közt 
boglár áll, melynek két oldalán három-három inda nő ki — egykor való
színűleg gyöngyök ültek rajta — középütt pedig nagyobb foglalás, melyet 
egykor talán szintén gyöngy díszített. E részek egykor csuklyók által voltak 
összekötve. E korona 1755-ben Nagyváradon találtatott Charles de Canon 
Marquis de Ville lovastábornok 1755, Julius 17-én kelt jelentése szerint. 
14-ik század. Magassága 0 08.

Kiállítja a cs. és kir. ambrasi gyűjtemény.

19 Go. Országalma.
Ezüst, aranyos. Vert munka. A két félgömbből összeforrasztott almán 

kereszt áll. Találtatott az előbbi szám alatt leirt koronával együtt. 14-ik 
század. Magassága 017.

Kiállítja a cs. és kir. ambrasi gyűjtemény,

20 Korona.
Arany. Vert és vésett munka. Abroncsa kettős. Az alsót harminczhat 

fél nyolczas karéj képezi, mindegyiknek hegyét gyöngy ékesíti, magassága 
gyöngyöstül 0'02, hetvennégy gyöngy övedzi legalúl. A második abron-



csőt felül nyolcz, liliommal váltakozó levél csipkézi. Minden liliom he
gyén egy rubint. Az elsőnek hegyén kereszt áll, közepén rubint, az ágak 
hónaljaiban s a két oldalsónak végén, egy-egy gyöngy. Ormán egy öreg 
gyöngy. A liliomokon egy-egy smaragd, egy-egy rubint s két-két türkiz.
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A levelek hegyén szintén rubint áll, hat hiányzik, rajtok egy-egy rubint 
és smaragd. Az abroncson magán tizenhat rubint váltakozik, tizenhat 
smaragddal. Az abroncs magassága rubintostól o‘4i. A korona felső része 
kupolaalakú, tizenhét-tizenhét gyöngy által képezett, nyolcz gerincz osztja 
nyolcz mezőre, melynek mindegyikét nyolcz rubint, négy smaragd és két
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türkiz ékesíti. Felül nyolcz gyöngy ormú, félnyolczas karéj, koronkát 
képez, melyben ismét nyolcz gyöngy s egy öreg smaragd állanak. Az 
egész korona a felső koronkát, a keresztet s a legalsó abroncsot kivéve 
niellós, gránátalma díszítéssel czifra. A készítésnél az egész felület nielló 
réteggel volt borítva s az alapot utólag vésték ki. Magas, o 235. A korona 
tokja alakokkal díszes ó-indiai selyem- és ezüst brocattal van beborítva. 
Magassága o’28. E koronára a bécsi békekötés kővetkező pontja vonatkozik: 
«Pacificatio Viennentis inconclusione, quod personam domini Bocskay 
ejusdem contemplationem concernit. Ultra habe vero dominus Bocskay 
coronam tibi a vezerio donatam in derogamen regis et regni Hungáriáé 
et coronae ejusdem antiquae se non accepisse aggerit 1606. sept. 16. — 
E koronát 1605-ben Ahmet nagyvezér, mint a sultán kiváló kegyességé
nek jelét adta át Bocskaynak, ki azonban tényleg sohasem viselte azt. 
A mit a koronáról egyelőre tudnunk lehet, mindössze annyi, hogy ez az a 
korona, melyet Ali Pecsevi török krónikája szerint ugyancsak Ahmed szultán 
igazíttatott ki, mint görög császári koronát 1605-ben. Erre formája is vall. 
A bécsi cs. kincstárba 1607-ben adta Homonnay gr. Drugeth Bálint. E ko
rona nem készülhetett II Ulászló számára — miként a cs. és k. kincstár 
leírásában állítják — mert öt a szent koronával koronázták. Mátyás 1464-ig 
koronázatlan volt s ekkor II. Eridriktől váltotta ki, 60,000 aranyon a szent 
koronát. I. Ulászlót a rendek a Székesfehérvárott őrzött Szt.-István ereklyé
vel koronázták.

ELSŐ TÁRLÓ.

1 Rm. Arany-bulla.
II. Endre 1222. évi oklevelén.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Rm. Arany-bulla.
IV. Béla 1258. évben kelt kiadványain.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Go. IV. Károly arany pecsétje.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  II. Béla király pecsétje.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Rm. Karperec
Arany. Vert, sodronyos munka. Két hajlított lemezből áll. Két szélén 

vastag sodronykeret, ezután kétágú sodronyfonat, belől vékonyabb sod
ronykeret. Ez utóbbi belül körülfut az ékszer két lemezén. A domborművű 
díszek váltakozva egy-egy gomb s eg}r, egyenetlen oldalú hatszögletű prisma,
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még pedig öt prisma és négy gomb — egy gomb levált. A prismák 
alapja sodronykeretes, felső lapjukon négy-négy, fölöttük és alattuk hét-hét 
aranygyöngy. A nyolcz-czikkü gombok alján sodronykarika. A czikkek 
mindegyikében aranygyöngyben kezdődő és végződő sodronyspirál. Fenn, 
másik sodronykarikában lemezfoglalásban gyöngy — egy hiányzik. Minden 
prisma és gomb között, két-két hatszirmú, sodronyos virág sodronykariká
ban ; tetején aranygyöngy. A karperecz tolózárral csuklyóban jár. Úgy a tartó-, 
mint a tolószeg sodronyfonatos. A tartószeg végei kétfelé kunkorodók s 
hajlásúkban kis karika függ. A karperecz átmérője 0.045, illetve 0.06; a 
lemezé 0.03. Állítólag a nagyváradi királysírboltban találtatott. 13-ik század.

Kiállítja Lonovics Albertné.

6 Rm. Karperec£
Arany, vert és sodronyos munka. Hasonló az előbbihez, a kővetkező 

eltérésekkel: 1. Úgy a prismák, mint a gombok száma hat. 2. A prismák 
alatt és fölött nincs arany gyöngy. 3. Az előbbin lévő, hatszirmú virágok 
nincsenek meg, de helyükön egy-egy aranygyöngy van. 4. A gombokon 
fönn nem gyöngy, de kék álékkő van, körültök nincs aranygyöngy. 5. Úgy 
a tartó szeg, mint a tolószeg kijárnak. 6. Belől két régi, kiigazított törés. 
Átmérője 0.055, lemezé 0.026. Állítólag a nagyváradi királyi sírboltban talál
tatott. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Rm. Karperec
Arany. Vert, sodronyos munka. Hasonló az 5. számhoz a következő 

eltérésekkel. Úgy a prismák, mint a gombok száma teljes, t. i. öt; egy 
sem hiányzik. 2. A prismák alatt és fölött lévő aranygyöngyök száma hol 
hét, hol nyolcz. 3. Egy prisma be van horpadva. 4. Úgy a tartószeg, mint 
a tolószeg kijárnak s az elsőn karikák nincsenek. A karperecz átmérője 
0.06, a lemezé 0.031. Állítólag a nagyváradi királysírboltban találtatott. 
13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8  Rm. Karperec£
Arany. Vert, sodronyos munka. Hasonló az 5. számhoz. A prismák 

és a gombok teljesek. Csak annyiban tér el, hogy a prismák alatt lévő, 
aranygyöngyök száma tíz és a gombokon, a gyöngy foglalatával együtt 
leesett. Állítólag a nagyváradi királysírboltban találtatott. 13-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen Istvánné.

9 Rm. Kapocs-re's  ̂— 2 drb.
Bronz, aranyozva. Öntött és vésett munka, színes vájt zománczczal 

díszítve. A zománcz színei sötétkék, vörös, zöld, világoskék, sárga és 
fehér. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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10 Rm. Csati.
Arany. Vert és áttört munka. Két, négyszögletű részből áll. Az egyi

ken szeg, a másikon fül. Mind a két rész oldalát férfi- és nő-fejek díszí
tik. Tetején pedig dudorok, rajtok levelek beverve. Ponczolt ívecskék fog
ják körül beljebb, az apróbb dudorokat, melyek a középen levő, áttört fog
lalás körül ülnek. Ebből a kö kiesett. Magyarországi, közelebbi lelhelye 
ismeretlen, n -ik  század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Rm. Kösöntyű.
Arany. Vert és sodronyos munka. Három karélyos henger. Leihelye 

állítólag Szerémség. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Melldís
Arany. Vert, áttört és vésett munka. Nyolczszegletü, szélén levél

pártával díszes lap. Rajta három á — cabochon csiszolt amethyst és három 
safir, erősen kimagasló foglalatban — a hetedik hiányzik. Közepén négy
szirmú virág ül. io-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Rm. Kereset.
Bronz, aranyozva. Öntött munka. Keresztforma lemezen emelkedik

egy második, kisebb kereszt. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 Arany-bulla.
IV. Béla. 1251. évben kelt oklevelén.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 5 IV. Béla arany pecsétje.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 6 II. Ferdinand pecsétje.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

JOBB TÁRLÓ.

1 Go. Kapocspdr.
Ezüst. Öntött, áttört és vesett munka. Két egybefont leveles inda, végén 

gyümölcscsel. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Go. Kapocspdr — 4 drb.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Leveles 

ágdarabot példáz, három gyümölcscsel. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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3 Go. Kapocs.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Áttört 

alapon leveles indák, virágok és két gyümölcs. Leihelye: Likavavár. 
15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Go. Kapocs.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Négy 

virág és két levél, egy ágból nö ki. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Go. Kapocs.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, áttört és vésett munka. Két 

oroszlánfö, levelek között. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Go. Kapocs fele.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Csipkés szélű lapra 

sodrony, ezen belül levél, rajta madárral, erősítve. Leihelye: Likavavár. 
15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Go. Kapocs.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, áttört és vésett munka. Ágat pél

dáz, rajta két összefonyott levél. Leihelye : Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8  Go. Kapocs fele.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Levél, 

tövén foglalt gránáttal. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Go. Kapocs fele.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Tölgyág 

három makkal. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10  Go. Kapocs.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Levél

indák között, nő- és férfi-alak. Az utóbbi kezével mondatszalagot tart, rajta 
lakat lóg. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Go. Kapocs.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Ág körűi 

csavarodó virágok és levelek. Az egyik ágat nő-alak karolja át. Leihelye: 
Likavavár. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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12 Go. Kapocsrés{.
A io-ik szám egyik fele. Leihelye: Likavavár. 1'5-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Az egyik 

fele levél, a másik virág. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14  Go. Kapocspár.
Ezüst. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Lombok és egy griífmadár. 

Leihelye : Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Go. Pitykék.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Nyolcz, kerek rózsa; 

kettő pedig levelekből áll. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Lombok mellett féríi- 

és nő-alak, virágon áll. Leihelye: Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Go. Kapocs.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Áttört lom

bokon két kunkorodott levél és gyümölcsös inda között, nő áll. Leihelye: 
Likavavár. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18  Go. Mentekötő.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, vert és vésett munka. Három lemez, 

egymással négy-négy ezüst lánczczal összekötve. A két belsőn domború 
virágtő, a középsőn szintén domború, lombokba végződő két sárkány, sötétkék 
zománcz alapon. Leihelye : Likavavár. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

19 Go. Gomb — 4  drb.
Ezüst, részben aranyos ezüst. Sodronyos munka. Leihelye: Likavavár.

15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 0  Go. Gomb.
Ezüst, aranyozás nyomárnál. Vert és sodronyos munka. Leihelye: 

Likavavár. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



K oronák és ék szerek  a X I—X V . századokból. 11

21  Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Levelet és 

virágot példáz. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 2  Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vert munka. Ágból növő,

virágos indát példáz. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 3  Go. Kapocs jele.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Három virág, 

egy tőn. Leihelye : Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Go. Kapocs fele.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Két levél 

között, gyümölcs. Leihelye : Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Go. Kapóés fele.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Leveles 

inda és levélből kinövő alak. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

2 6  Go. Kapoesres^ — 3
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Két össze- 

fonyott ág, közötte virág. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 7  Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Hasonló a 

2. számhoz. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 8  Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Az egyik 

fél tölgyágat három makkal; a másik, szintén gyümölcsöt és levelet példáz. 
Leihelye: Budapest. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

29 Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Két levél 

három virággal egy ágon. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 0  Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Levelek, 

gránát bibéjü virággal. Leihelye: Budapest, j 5-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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31 Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, áttört és vésett munka. Az egyik 

felén három lándzsás levél, virágokkal váltakozik; a másikon, leveles ágat 
látunk. Leihelye : Budapest, i j-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

32 Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Virágon 

levelek és egy madár. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

33 Go. Kapocsrés^.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, áttört és vésett munka. Virág, két fogas 

és két síma szélű levéllel. Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

34 Go. Kapocsrés[.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Virágos ág. 

Leihelye: Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

35—36 Go. Kapocs résnek.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Levelek. Lei

helye : Budapest. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

37 Go. Kapocspár.
Lásd a 2-ik számot. Leihelye: Budapest. 15 ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

38 Boglár — 2 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. S alakú alapon, gránát 

bibéjü virág emelkedik. Leihelye: Losoncz. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

39 Boglár — a  drb.
Arany. Öntött, áttört, vésett és zománczos munka. S alakú. Gyöngygyei 

és középen, rubint bibéjü virággal díszítve. Leihelye : Losoncz. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

40 Boglár — ii drb.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal, ékkövekkel és gyön

gyökkel díszítve. Leihelye: Losoncz. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

41 Öv.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tizennyolcz 

tagból áll, minden tagon rózsa. Leihelye: Losoncz. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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42 Kapocspár.
Arany. Öntött és zománczolt munka. Két hosszúkás négyszögletű rész, 

fekete vájt zománczczal díszítve. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 3  Váll/ü^Ő kapocs — u  és fél drb.
Ezüst. Öntött, áttört és vésett munka.Leihelye: Rimaszombat. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

44  Kapocspár — 4 drb.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, áttört és vésett munka. Lomb- 

diszítmény két szívvel, közepén fejjel. Leihelye: Rimaszombat. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

45 Kapocspár.
Ezüst. Öntött, áttört, vésett és sodronyos munka. Növényindák, középen 

fővel. Leihelye: Rimaszombat. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

46 Kapocsrésiek — j  drb.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Lei

helye: Sajó-Gömör. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum,

47 Go. Boglár és boglár alja.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, áttört es vésett munka. Rózsaforma. 

Leihelye: Sajó-Gömör. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

48 Go. Srój.
Ezüst, részben aranyozna. Feje virág. Leihelye: Sajó-Gömör. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

49 Kapocspár — 2 drb.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, áttört és vésett munka. Áttört 

levelek képezik az alapot, középen rózsa. Leihelye: Denta. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 0  Kapocspár — 4 drb.
Ezüst. Öntött munka. Lombokat példáz. Leihely: Besnyö. 16. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

51 Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Kerek rózsáról, 

kiálló száron, apró gömbökkel és sodronynyal ékes csüngő lóg. Leihelye: 
Sajó-Gömör. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

52 Go. Kapocs fele.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, vert és vésett munka. Két ke-
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resztbe tett száron, három rózsa. Közepén foglalás, melyből a kő kiesett. Lei
helye: Békés-Csaba. 15-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

53 Go. Kapocspár.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, áttört és vésett munka. Levelek, 

gyümölcsök s középen virág. Leihelye: Kővágó-Szőllős. 16-ik zászad.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

54 Csalt résnek.
Ezüst. Öntött és vert munka. Leihelye: Kővágó-Szöllős. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum:

55 Go. Gombok.
Ezüst, részben aranyozva. Lelhelyök: Likavavár, Budapest és Brassó.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum-

56 Go. Kapocspár.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Virágokból 

és levelekből áll, három gránáttal díszítve. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

57 Go. Kapocs — 3 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Két lombon álló ga

lamb között, égő szív. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 8  Go. Fülönfüggő — 3 drb.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, vert, áttört és sodronyos munka. 

Apró gömböcsökből képezett gúlák díszítik. 15-ik század.
Kiállítja az iparműv. Muzeum.

59 Go. Fülönfüggő.
Ezüst. Öntött és vert munka. Apró gyöngyökkel díszített gömbök ékítik. 

15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

60 Fülönfüggő.
Ezüst. Vert munka. Cseppforma, patkóalakú részről lóg. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

61 Boglár.o
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. S alakú. Közepén 

foglalt rubint. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 2  Go. Fülönfüggő.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött és vert munka. Gömböcsökkel és 

csüngőkkel díszítve. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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63 Kapocspdr.
Ezüst. Öntött és sodronyos munka. Növényinda, középen virággal.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

64 Karikák.
Ezüst. 15 — 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

65 Gomb.
Ezüst. Vert munka sodronynyal díszítve. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

66 Gombok és ruhadisjek.
Ezüst. Vert munka. 15— 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

El ÁT SÓ T Á R L Ó .

1 Go. Arany csipke — 3 drb.
Találtatott a losonczi sírboltban. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Go. Koporsősyeg — j ;  drb.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Rózsaalakú. Találtatott a losonczi sírboltban.

16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Go. Koporsősyeg —  3 4  drb.
Ezüst, részben aranyos ezüst. Vert munka. Csillagalakú. Találtatott a 

losonczi sírboltban. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 Go. S% eg — 4  drb.
Ezüst. Vert munka. Kerek. Találtatott a losonczi sírboltban. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Go. Koporsósjeg — 13 drb.
Ezüst. Vert munka. Kerek, gombforma. Találtatott a losonczi sírbolt

ban. i6-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Go. S ^ e g  — 14  drb.
Ezüst, részben aranyos ezüst. Félholdforma. Találtatott a losonczi 

sírboltban. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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BAL T A R L Ó .

1 Rm. Lap.
Bronz, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek, 

belöl levéldísz között, szárnyas állat. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Rm. Lap.
Bronz. Öntött, áttört munka. Kerek. Be öl állat. 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Rm. Lap.
Bronz, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. 

Belől szárnyas, emberfejü állat. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 Rm. Lap.
Bronz. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. Belöl sisakos férfi két 

sárkányt fojt. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Rm. Lap.
Bronz, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek, füllel Belől 

egyfejü, kéttestű szörnyeteg. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Rm. Lap.
Bronz. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek, füllel. Belől lombdiszí- 

tés között kentaur. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Rm. Lap — J drb.
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött, vésett és vájt zománczczal ékes 

munka. Kerek. Belöl alakok. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Rm. Lap.
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött és vésett munka. Kerek, belől 

szárnyas alak. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Rm. Gomb.
Bronz. Öntött munka, vájt zománczczal díszítve. Kerek. Szélén csip

kés, belöl virágok. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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1 0  Rm. DÍS{ — 2 drb.
Ezüst. Vert munka. Három él Rajta apró, domború pontokkal ékes és 

síma, csíkok váltakoznak. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 1 Rm. Ruhadís% — 2 drb.
Ezüst. Öntött, áttört munka, sodrony nyal díszítve. Szívalakú, közepén 

három él domborodik. Leihelye: Tolnamegye. 14-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Rm. Övtag.
Ezüst. Vert és áttört munka. 13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Rm. Ruhadís% — 12 drb.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Vert munka. Madarak és apró pontok 

kiverve. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4  Rm. Lap — 3  drb.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. Négyszegletű. Kettőn korona, a harma

dikon griff madár kiverve. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Rm. Pity ke — j drb.
Ezüst, aranyozás maradékával. Vert munka. Kerek. Az egyiken orosz

lán, a másikon liliom; a többin hatszirmú virág kiverve. 13-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Go. Gomb — 4  drb.
Arany. Vert és vésett munka. Kerek, közepén dudor. Szélén, vájt 

fekete zománcz alapon, feliratok. 14-ik század.

16. szám.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17  Go. Csati
Arany és ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Rajta fekete 

vájt zománcz alapon, daliás párviadal. 14-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Magy. tö rt . ötvösm ű-kiállitás. III. 2
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18 Go. Ndsfa.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött és vésett munka. Krisztus nö

vénytörzsre felfeszítve, jobbra Mária, balra sz. János egy-egy ágon. Felül- 
alul fül. 15-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

19 Go. Ndsfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Szűz Mária szabadon álló 

alakja, ölében a kis Jézust tartja, előtte nö-alak térdepel. Felül-alul fül. Hátul 
1HS. 15-dik század.

Kiállítja Kárász Géza.

20 Rm. Lap.
Bronz, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka, vájt 

zománczczal diszítve. Kerek. Belül szárnyas szörnyeteget, oroszlán támad. 
13-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17. szám.

2 1  Go. Lap.
Bronz. Öntött munka. Kerek, csillagos széllel. Közepén sz. György 

és a sárkány. Leihelye: Ó-Buda. 15-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 2  Go. Lap.
Bronz. Öntött és áttört munka. Kerek, liliom párta szegi be. Belül 

szt. Márton és a koldus. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 3  Go. D obol.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. Kerek. Mindkét oldalán az an

gyali üdvözlet domborműben. 15-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Rm. Lap.
Bronz. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. Belül szörny. 12. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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2 5  Rm. Lap.
Bronz. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. Belül párdúcz. 12-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 6  Rm. Lap.
Bronz, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. Belül ágas

kodó oroszlán. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 7  Rm. Lap.
Bronz, aranyozás nyomaival. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. 

Közepén szárnyas állat. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 8  Rm. Lap.
Bronz, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. Belül emberi 

ábrázatú szörny. 12-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

M Á SO D IK  SZEKRÉNY.

Asztali szerek a XV., XVI. cs XVII. századokból.

1 Go. Serleg.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert, áttört és hideg zománczczal czifra munka. 

Talpa hét karélyos. Kissé homorú pereme, rézsut áll. Pártáján bevésett 
czik-czak, áttört mívet példáz. Felső mezején hét domború, középen éles 
bordájú hólyag kiverve; közöttük lemezből metszett fodros, vörös és zöldre 
festett virágok, vörös bibével. E hólyagok felett, mindig két nagy között, 
hét kisebb hólyag, melyeknek gerinczei bordákká egyesülve, a csavart nyelet 
képezik. A nyél tagolt. Közepére áttört lombkosár erősítve. Közvetlen 
alatta, zöldre festett levelek hajlanak le a nyélre s egy vörös és zöld, fel 
és lehajló levelekből álló, koszorú övezi Végül a nyél, tagolt gyűrűkre 
oszlik. A serleg maga szintén hólyagosra kivert, Legalul cseppformák s 
végükkel a serleg felső széle alatt domborodó hólyagokba mennek át; 
annak gerinczeit képezvén. Az alsó és felső hólyagok között, szintén gerin- 
czes hólyagok ülnek. A serleget a szár felett mintegy 0^03 m. magasságban, 
lemezből metszett koszorú övezi, zöldre festett levelekkel, vörös szirmú és 
aranyos bibéjü virágokkal. Felső szélén erős sodrony és alatta áttört párta. 
Fedele kerek. Szintén erős sodrony felett szabadon álló párta, az alsóhoz 
hasonló színű, hideg zománczczal díszítve. A párta mögött, egy sor nagyobb, 
utána egy második sor, kisebb, gerinczes hólyag. Ez utóbbiak nyaka
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egyesülve a fedél csavart csúcsát képezik. A csúcson alul keresztvirág- 
párta s egy kunkorodott, zöld levelekből álló koszorú. Ebből szabadon 
álló galy nő ki, melyen két pofázó mókust, két kakast és egy sast látunk. 
Tetején nyiló gránátalma. Ebben ágacska rajta, sólyom ül. E fedőn belül

i. szám.

tagolt gyűrűvel környezett kerek lap, benne vésett alapon, sötétkék, át
tetsző zománczon, a magyar czímer. A korona keresztje át nem látszó 
sárga zománcz. A korona maga áttetsző bíbor. Átnemlátszó világoskék 
zománcz, példázza az ékköveket. A czímerpaizsban a pólyák és a kereszt 
mezője zöldeskék. A kereszt arany, arany koronán és át nem látszó zöldre 
zománczolt dombon áll. A paizs közepén kisebb paizs, benne sárgás fehér 
zománczban, fekete holló ; csőrében arany gyűrű átnemlátszó kék carbun- 
kulussal. A felírat átnemlátszó világos zöld zománczban van. A czímer, 
mely nem Mátyás korabeli, valószínűleg a 17. században lett 
utólag készítve. Talpán e bélyeg beütve. 15-ik század. Magas- § 
sága 0*48, átmérője 0M7.

Kiállítja hg. Eszterházy Miklós.

2 Go. Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Négy lába, négy 

szakállas, talpazaton ülő szentet ábrázol. Ezek között még négy, talpa
zat nélküli, a serleg talpához erősítve. Ezt merőlegesen lefelé álló szél 
környezi, legalúl szabadon álló áttört, e felett szintén áttört pártával. 
A kővetkező homorú gyűrűn, két erős sodrony között: virágokat látunk 
sodrony zománczban. A lábakat képező szentek mögött pedig e tagon, még 
három, csavart sodronynyal kereteit médaillon is látható: koronás szenttel, 
nyúlat marczangoló kutyával és egy lépkedő lóval. Végül áttört liliom párta.
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A serleg alakja kiszélesedő henger. Rőzseköteget példáz olyformán nyesve, 
hogy a belső sor mindig az előbbinél valamivel magasabban van elvágva; 
miáltal az egyes rőzsék végein a sima metszésfelületeket látjuk. Közepén 
sodronynyal szegélyzett domború gyűrű övedzi, sodronyzománczos virá
gokkal és levelekkel. A gyűrűn még három médaillon. Az egyikben virá
got a másikban sast, a harmadikban pedig medvét (?) látunk. A serleg és 
a fedél szélén levél párta 43 fajta k-k k. A fedél szintén vágott végű rőzse
köteget példáz. Tetején vékonyabb rőzsék hegygyé egyesülnek, végében 
csúcsos gombbal. A fedőn belül e czímer.

2 . SZ. SERLEG. 2 . SZ.

16-dik század. Valamennyi szent alakját később tették a serlegre.
Kiállítja Angelics Germán patriarcha.

3  Serleg.
Kétfejű sas formájára készítve. Kokusdió foglalatban. A foglalat ezüst, 

részben aranyozva. Öntött, áttört, vert és vésett munka. Pereme vízszintes, 
csiptetett. Talpa kerek, rajta rézsut álló, bordás czikkek kiverve. Nyelét a sas 
aranyozatlan ezüstből vert és áttört farka, kosár módjára veszi körül. A kokus- 
diót, — mely a sas testét példázza — négy csuklvóval megerősített, fogas 
szélű pánt tartja. Kettőre a sas szárnya és lába srófolva. Az egyik lábbal 
kardot fog, a másikkal jogart. Fedele a talphoz hasonló. Tetején a sas kettős 
feje, koronával. A serleg felső szélén e felirat: Donum nuptiale oblatum 
I j6ß Baronissoe Annce Zay de Chemer sponsa Baronis Pauli de Chäk. Tal
pán és fedelén bélyeg kétszer beütve. 16-ik század.

Kiállítja gr. Zay Albert.

4  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek. Pereme 

felett, áttört párta. Felső mezején szabadon álló, kunkorodott levelek és indák. 
Ezekből Fitörzs nő ki, a levélkosárban ülő serleget tartva. A serleg lent 
hólyagos, fenn hengeralakú. Rajta hat négyszegletű lemez. Ezeken dcmbor-



A szta li szerek  a X V ., XVI. és X VII. századokból. 23

müvek mythologiai és bibliai jelenetekkel. Az egyes lemezek között, sza
badon álló levelek. Fedelén öt, körtealakú lemez. Középütt inda, ezen keleti 
öltözetű férfi áll paizszsal, íjjal és karddal. A serleg szélén bélyeg. Lásd i. sz.
i6-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Serie?.o

Sas formái a készítve. Kokusdio íoglalatban. A foglalat ezüst, aranyos. 
Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa tagolt. Pereme vízszintes. Felette 
dombotodás, rajta czápás alapon, három újju levelekkel és ezek indáival 
szegélyzett, kerek hólyagok. A talp felső, gombforma tagján levélfüzér;

szintén czápás alapon. Hengeralakú nyelét szabadon álló, kunkorodott végű, 
tollak veszik körül, a sas farkát példázván. A farkon pártával ékes, kerek, 
vésett mívü kosár ül négy pánttal a felső foglaláshoz erősítve A pántok 
levélfüzért ábrázolnak. Az egyik közepén GY. F. bevésve; a másikon ugyan
azon a helyen, üres cartouche. A többi két pántból a sas szabadon álló 
szárnya és négy újjú karmos lába nő ki. A felső foglalvány palmettes-pár- 
tával, vert gyűrűvel és növény díszszel ékes Fedele ismét kokusdió rész 
foglalatban. Tetején a sas tollas nyaka és feje, félig nyitott csőrében, hasí
tott nyelvvel. A nyitott koronában zöld csiszolt üveg. A fedőn belül a 
Gyulay-czímer. A talp peremén és a serleg felső szélén e két bélyeg.

Magassága 0.32. Átm. o'oúy.
Kiállítja Kárász Géza.



6 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vert és vésett munka. A talp alap

rajza hatszegletes. Peremén levelek, felette áttört párta és sodronymüvei 
ékes rész. A serleg teste hat oldalú. Az oldalak fenn domború hólyagokká 
kiverve. Közepén liliomvirágú pánt, erős sodronynyal. A hólyagok domború 
virágokai, összeszögelléseiken pedig, szabadon álló sárkányokkal — csak 
az egyik maradt meg egészen — ékítvék. Fedele hat gerezdes. A serleg 
oldalán czímer és felirat. 1596.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Fedeles serleg.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert, vésett és áttört munka. Kerek talpa 

tagolt, pártája hosszúkás négyszögökkel áttörött. Talpát tizenkét szirmú,
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hat újjú, áttört virág képezi, melyből a kétágú fatörzset példázó nyél 
kihajt, a két ág villáján varangyos béka, a külső csavarodó ágon pedig 
Amor ül, ki a kissé alább mászó csigára czéloz fütykösével. A csiga s az 
Amorette haját, szárnyát és fütykösét kivéve, aranyozatlanok. A nyél végén 
tagolt s domború virág-koszorúval diszített korongon nyugszik a félgömb 
alakú sziléziai-chrysopras csésze, melynek karimáját lelógó gyümölcs füzérek
kel ékes gyűrű foglalja be. Ezt az alsó koronggal három pánt köti össze, 
melyeket áttört s vésett munka czifiáz, kettős díszedény felett. A harma-
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dikon vért és paizs felett tornázó amorette. A fedelet három sorba elrende
zett körte képezi; közepéből lombbal s gyümölcsökkel megrakott almafa 
no, ágain Ámor, ki fütykösével egy csigára czéloz; a lomb között rövid 
köntöst viselő czimertartó, jobbjával kardját villogtatja, baljával a paizsot 
tartja, melyen Szapolyai János Zsigmond czimere van bevésve.
Peremén e bélyeg. 16-ik század. Magassága 0 56.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

8 Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött vert és vésett munka. Talpa kerek. 

Felső mezején hat lapos hólyag, három vert levelek között, vert levelekkel vál
takozik. Nyele edényforma, rajta három stylizált lomb képezi a füleket. 
A serleg maga alul, hólyagosra vert, fenn pedig hat gerezdre oszlik. Az egyi
ken e felirat bevésve: GEORG SCHVLCE CEHMEISTER WOLEGAN- 
RENDEL SAMVEL EVCHS GABRIEL PoELH IOHANNES HASE LA VER. 
A szemben lévön: czéhj el vények. Talpán két bélyeg, K és S két kalapács 
között. 17-ik század.

Kiállítja a selmeczbányai vidéki bizottság.

9 Serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, 

tagolt. Rövid nyelén dombormívekkel ékes, lapos gomb. A serlegen hosszúkás 
hólyagok, kihajló felső szélén vésett lambrequinek, s ezek között, három 
domború angyaltő. 1622 a bélyegen.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10 Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, 

czikkekkel ékes, gombba végződik. Nyelét két végén, lemezből metszett fodor 
díszíti s áttört, stylizált lombokból álló kosár veszi körül. Aserlegen alul, 
három sor lapos hólyag; a negyedik czápás gerezdbe megy át. Fedele vízszin
tes peremmel, levélformára metszett. Felül domború és czápás. Tetején dísz
edény, benne lemezből metszett bokréta. A fedélen és szélén két bélyeg: 
toboz és HR. 17-ik század.

Kiállítja Berzeviczy írnák.

11 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, tagolt, 

dombormüvekkel ékes. Nyelét, annak előtte egyházi czélokra használt, edény 
valamely része képezi. A serleg felső részén vésett diszítmény. 1631.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Go. Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, tagolt talp. Felső 

részén nyolcz, csúcsba végződő hólyag domborodik; a közökben pedig, 
goticus ízlésű vésett levéldísz, foglal helyet Nyele kúpalakú s lapított élű
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bordákból alkotott. Végén nyolcz, lefelé hajló, szintén goticus ízlésű levéllel 
ékes. A magas, öblös kehelyen hét sor két-két csúcsba végződő s a nyílás 
felé, mindinkább nagyobbodó hólyagok kiverve. Talpának peremére utólag 
e két bélyeget ütötték T*\ Magassága o‘26. Átmérője 0 'i3 j. 15-ik
század.

Kiállítja gr. Teleki Samu.

13 Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, 

tagolt, rajta három szakállas és szárnyas hermát és három kosfejet látunk. 
Nyele rövid, közepén lapos gomb. A serleg alul tölcsérforma, fenn göm
bölyű. Öbléhez három herma forrasztva. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek. 

A serleg tölcsérforma. Rajta, alul három oroszlánfej. A szájukban lévő fülben 
karika lóg. Fenn a szélén vésett szalag. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 . SZ. SERLEG. 9 . SZ. SERLEG. 12 . SZ. SERLEG.

15 Serleg.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, tagolt. 

Nyele hólyagos díszedényt példáz két füllel. A serleg maga, tölcsérformájú. 
Felső szélén vésett lombdiszítés, alatta felirat és mesterjegy. 1634.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. A talp, a ser

leg és fedél, hat hegygyei lefelé álló és hat hegyökkel a közökbe felnyúló, 
hólyaggal ékes. Nyele három fülü, szintén hólyagos díszedényt példáz.
17-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, hosszú-
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kás gombba végződik. Felső mezején hat domború hólyag kiverve s pal- 
mettek bevésve Nyelét alul, ezüst lemezből metszett fodor, közepén három 
hajlott, szabadon álló delfin végű fül, díszítik A kehely tagolt Rajta négy 
sor hólyag, vésett palmettekkel Függélyes peremű fedele, hat domború 
hólyaggal s vésett palmettekkel ékes. Tetején edényforma gomb, benne 
lemezből metszett virágcsokor A talp peremén két 
bélyeg. A serlegen és fedelén ugyanaz. E serlegen a 
vésések mindenesetre a jelen századból valók Magas
sága o 315, átm. 0'093-

Kiállítja gr. Lázár Jenő.

18 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán hat kerek 

hólyag. Nyele gomb, négy füllei. A serlegen hat hegygyei lefelé és 
ugyanannyi, hegygyei felfelé álló hólyag kiverve. Szélén felirat. 17. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

19 Serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpán 

alul hat nagy, s gombforma végén, hat kisebb hólyag kiverve; közöttük 
czápás mascaron-félék. Nyelét két végén lemezből metszett fodor, közepén 
hólyagos edény díszíti, három füllel. A serleg a talphoz hasonló módon van 
elrendezve és ékítve. Fedelén hat hólyag, ezek között körték. Tetejéről a 
gomb hiányzik. Szélén két bélyeg : GM és N. Talpán az egyik ismétlődik.
17-dik század.

Kiállítja Angelics Germán partriarcha.

20 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek talpán hat nagy és hat 

kis hólyag, melynek közeit bevert ékítmények töltik ki. Nyele alúl-fölül 
hengeralakú. Közepén, hat hólyaggal és hat füllel ellátott, edényforma, tagolt 
gomb. A nyél két végén, aranyozatlan ezüstből metszett fodrot látunk. 
A serleg hat nagy és hat kis hólyaggal ékes; közöttük vésett mívü mezők
kel. Fedelén szintén hat hólyag. Tetején két fülű díszedény, benne aranyo
zatlan ezüst lemezből metszett virágbokréta. 17-ik század.

A kelyhen:
Talpán az utóbbi bélyeg :
A bokrétán : IR.
Magassága 0 52. Kehely átm. o'io6.

Kiállítja Andaházy Pál.

21 Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. L. 19. szám. 

Némi eltérés csak a díszítés részleteiben található. Fedele nincs. A bélyegek 
is Ugyanazok. Kiállítja gr Rhédey Gábor.
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22 Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek. 

Rajta hat, domború hólyag. A hólyagok nyaka pikkelyformára kiverve. 
Nyelét két végén, ezüst lemezből metszett fodor diszíti. Hólyagos díszedényt 
példáz, melynek talpát a testtel, testét a nyakkal három-három hajlott, 
áttört, fül köti össze. Az alsó fülek madárfejül hermákkal czifrák. A ser
leget hat, hegygyei felfelé és hat, hegy gyei lefelé álló hólyag diszíti. A hólya
gok sírnák, nyakok pedig bevert diszítéssel ékes. A felső hólyagsor felett, 
hat gerezdes a serleg. Az egyes gerezdekben cartoucheok és mascaronok 
váltakoznak, czápás alapon. A fedél vízszintes karimája csiptetett, felső 
metszett mezején hólyagok domborodnak. A hólyagokon virágok kiverve 
czápás alapon. Tetején díszedény, benne ezüst lemezből, bokréta. A serleg 
szélén két bélyeg beütve: magos gyümölcs és HA. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

2 3  Serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpán és a 

serlegen magán, hólyagok s bevert lombdiszítések. Nyele és fedele újabb 
eredetű. Az utóbbin lándzsát és paizsot tartó harczos áll. Talpán és szélén 
két bélyeg beütve. 17-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Ba. Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, tagolt talpán 

hat nagyobb és hat kisebb hegyes végű, egymásba szögellő, domború hólyag 
van kiverve és véséssel diszítve. Nyelét alúl, aranyozatlan ezüstből vágott 
levelek és középen, három szabadon álló, szárnyas herma veszi körül. Kelyhe 
a talphoz hasonló módon van elrendezve és diszítve. Hólyagos fedele csúcsosan 
végződik. Tetején, aranyozatlan ezüst lemezből metszett szegfű bokréta, gyü
mölcsökkel. A fedőn belül hatszirmú kerek virág, hat, sugár-forma, 
hegyes levéllel A virágban levélkoszorúval körülvett cherubfej be
vésve. A talp karimáján bélyeg. 17-ik század Magassága o’j^.

Kiállítja gr. Bánffy György7.
2 5  Serleg.

Ananas formájára készítve. Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és 
vésett munka. Talpa kerek, kúpalakúan emelkedik. Rajta alul, két hólyag 
kiverve. Szára görcsös fatörzset példáz; két végén, lemezből metszett fodor
ral diszítve. E törzsön alak kapaszkodik, kezében baltával. A serleg alakja 
tojásdad. Két hegybe végződő hólyagok borítják. Fedelén fodor között virág
bokréta ül Peremén, két bélyeg. 17-dik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

2 6  Go.  Kulacs.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és áttört munka, zománczczal
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diszítve. Talpa nyolcz karélyra oszlik. Pártája áttört 16 fajta kp Felső 
mezején kivert, nyolcz domború hólyag hosszú nyaka, nyéllé egyesül. 
A kulacs teste alatt, vésett ágat példázó gyűrűről hat, öntött mívű levél 
hajlik le; belül abroncsra erősítve. Teste lepény-forma. Élén négy szeg
letes fül között; görcsös ágat ábrázoló gyűrű rajta reá boruló levelekkel, 
három-három ágtő váltakozik. Oldalt szé
lén, fogas szegélyű, tagolt karika, áttört 
mívű pártával. Közepét nagy, stylizált 
virág foglalja el. E virágot sodronyon 
ülő áttört párta kereteli. A szirmokat 
három sor hatszögletű, éles bordára ki
vert, hólyag alkotja. Bibéje kiszökellö 
kerek lap, körülötte leveles ágak, a le
velek között angyalfejek, és erős sodrony.
A lapon e czímert látjuk áttetsző sárga, 
sötétkék, zöld s át nem látszó fekete 
és fehér zománczban. A kulacs másik ol
dala az előbbivel azonos. Nyakát nyolcz, 
két végén hólyagos, domború borda ké
pezi. Alúl levelek között, angyalfejekkel 
ékes ágak. Felül áttört párta hajlik alá.
Csuklyóban járó hólyagos fedele szintén 
áttört pártával koronázott; a nyak felett 
és tetején io fajta k-k k. A felső párta 
között ismét czímer. A fedél szarva mindkét oldalán, gyümölcsös lombot 
példáz A csuklyó alatt bajuszos fö. Mind a három czímer, miként ezt az 
évszám is mutatja, utólag azaz Esterházy Miklós nádor korában lett betéve. 
Magassága 077, a kulacs átm. 07 8. 16-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

2 7  Serleg.
Ananas formájára készítve. Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, vert 

és vésett munka. Talpa kerek. Felső mezején hét, kéthegyü domború hó
lyag. Nyele görcsös faág, rajta fejszét tartó alak kapaszkodik; végeit lemez
ből metszett fodrok díszítik. Teste körtealakú, domború, két hegybe vég
ződő hólyagokkal borítva olyformán, hogy a hólyagok hegyei által támadt 
közöket új hólyagok foglalják el. Fedelén lemezből metszett bokréta. Ma
gassága o’29j. 17-ik század.

Kiállítja Szitányi Bernát.

2 8  Serleg.o
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek talpa tagolt, rajta hat 

nagyobb és hat kisebb domború hólyag, bevert díszítéssel. A nyél tagolt,
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alul és felül hengeralakú. Közepén hólyagos. Rajta három szabadon álló 
fület és aranyozatlan ezüst lemezből metszett, fodros 
leveleket látunk. A kehely elrendezése hasonló a talpé
hoz. Fedele hólyagos, emezbe esípödik. Tetején tagolt, 
két fülü virágedényben, aranyozatlan ezüst virágbokré

tával ékes. A kehely karimáján kívül bélyeg. A fedőn belül ugyanaz.
17-ik század.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

29 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán, a serlegen, és 

fedelén, sárkányba végződő domború lombdiszítmény. A fedő tetején gerez- 
des gomb, három sárkánynyal körülvéve. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 0  Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Az alap ezüst, 

a diszítés aranyozott. Apró kerek talpon áll. A serleg hengerforma, szélén 
domború lombdiszítéssel s alatta, vésett lambrequinekkel ékítve. 16-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

31 Serleg.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, 

öntött dombormüvekkel ékes talpon áll. Nyele rövid, hasonló 
módon díszített A hengeralakú serleg alján hólyagok; ezek 
felett pedig részint bibliai, részint genre jelenetek bevésve. 
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

32 Rn. Kulacs.
Kokusdió, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozva. Öntött és vésett 

munka. Talpát a nyakkal két dombormívü pánt köti össze. A kulacs tes
tét képező dió felülete, faragott dombormívekkel ékes. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 3  Serleg.
Ezüst, aranyozva Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa tagolt. 

Eelsö mezején, dombomra kivert, cartoucheokkal ékes. Nyele közepén, dísz
edényforma. Rajta három fejjel czifrázott cartouche, gyümölcskötegekkel vál
takozik. A kehely szintén tagolt, alul domborodáson lapos, sima, és g\ü- 
mölcsökkel czifrázott hólyagok váltakoznak czápás alapon Ezen tag felett 
gyűrű. Az öblös serleg kihajló szélén lelógó keleties ízlésű lombdiszítést 
és e íeliratot látjuk bevésve: ANNO: DOMINI: 1664 : DIE : 9 APRILI

IN : RAONEM : ECCL.T: OPADIEN : GROSUS : DNq : STNq : ZAKANY :
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NECNON : GROSA : DNA : EVA : KOJATHNI: CONSORS : EJUSDEM : 
MEMORIAE : ERGO : DONARUNT : Fedele tagolt, csipkés szélű. Felső 
mezején két domborodás, a talphoz hasonló módon díszítve. Tetején

tagolt, több kis korongból és gombból álló csúcs. A fedőn belül czímer: 
Talpa peremén két bélyeg. A serlegen és fedelén szintén e két bélyeg, 
ié-ik század. Magassága 0 '3i, átm. 0 09.

Ananas formájára készítve. Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett 
munka. Kerek talpa tagolt, gombba végződik Alul szélesebb és keskenyebb 
czikk sor váltakozik. Gombján levelek. Nyelét négy öntött, női hermával 
ékes, hajlott fül veszi körül. Teste körteforma. Rajta domború, két hegybe 
végződő hólyagok sora kiverve olyformán; hogy az egyes hólyagok hegyei 
által képezett közökben, újjabb hólyagok ülnek. Fe ’

vésett munka. Vízszintes peremű, kerek talpán alul kilencz, hegybe végződő

29. SZ. SERLEG. 3 3 .  SZ. SERLEG. 3 3 .  SZ. CZÍMER ÉS BÉLYEG.

Egykor az ónodi egyház tulajdona volt. Kiállítja gr. Andrássy Manó.

3 4  Serleg.

3 5  Serleg.o

lén korongba végződő, felül körtékkel díszes gór 
bőségszarút és serleget tartó gyermekkel. Peremén 
bélyeg. Magassága o'26.

Kiállítja a győri múzeum.

3 6  Serleg.o
Ananas formájára készítve. Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, vert és
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hólyag kiverve. Közeiket lefelé hajló, hosszúkás, bevert körvonalú levelek 
töltik ki Felül gombban végződik. Nyelét szőlőindával bekúszott fatörzs 
képezi, melyre szabadon álló s fejszét tartó alak kapaszkodik. Fedelével 
együtt a serleg tojásdad körvonalú s számos két-két hegybe végződő, dom
ború hólyaggal van borítva olyíorntán; hogy az egyes hólyagok begyei 

által képezett közöket, ismét hólyagok töltik ki. A fedő
tetején ezüst lemezből metszett leveleken Fortuna alakja. 
Talpán bárom bélyeg. A harmadik olvashatlan. A kehely 

karimáján ugyanaz a bárom bélyeg. 17-ik század. Magassága o'38.
Kiállítja br. Rédl Béla.

37  Serleg.
Ananas formájára készítve. Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, vert és 

vésett munka. Tagolt talpa kerek, és vert díszítésekkel ékes. Nyelét bárom 
szabadon álló, hajlott, állati főbe végződő fül veszi körül; felül pedig lemez
ből metszett pártával ékes. Tojásdad testét és fedelét két begybe végződő 

hólyagok diszítik. Fedelén díszedény, benne ezüst lemez
ből vágott virág-bokréta. Talpán, testén és fedelén e két 
bélyeg. 17-ik század. Magassága o-2Ú.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

3 8  Ba. Serleg.
Ananas formájára készítve. Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és 

vésett munka. Talpa kerek, gombba végződik. Felső mezején levelek és 
virágok kiverve. Nyelét szabadon álló harczos képezi, baljában paizsot fog; 
felemelt jobb kezében nyilván lándzsát tartott A nyelet két végén, ezüst 
lemezből metszett levelek diszítik. A serleg tojásdad, rajta domború, két 

hegybe végződő hólyagok. Fedelén lemezből metszett 
fodor felett két fülü díszedény, benne bokréta. A ser
leg szélén két bélyeg. A fedőn belül a második bélyeg 
ismétlődik. 17-ik század. Magassága 0^29 5.

Kiállítja Dessewffy Pál.

39  Serleg.
Ananas formájára készítve. Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és 

vésett munka. Kerek talpa tagolt. Felső mezején nyolcz, hosszúkás hólyag 
ponczolt alapon. Újabban kiszökellö, korongforma végén felül, köves talajt 
példáz. Nyelét öntött rnívü vándor szobrocskája képezi, jobbjában bot, bal 
— jelenleg üres kezében — valószínűleg kulacs lógott. Hátán fatörzs alakú 
nyélen hordja a serleget. Ez alúl, lemezből metszett fodorral ékes. Testén 

■ domború, két-két begybe végződő hólyagok kiverve 
olykép; hogy a következő sor, az alattas hólyagok 
hegyei által képezett közöket foglalja el. Fedelen le
mezből metszett fodor felett díszedény, benne virág-
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bokréta. Peremén két bélyeg. A serleg szélén ugyanaz a két bélyeg. 17-ik 
század. Magassága 0'32 m., átm. o'o8.

Kiállítja gr. Lázár Jenő.

4 0  Serleg.
Ananas formájára készítve. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa 

hosszúkás gombba végződik. Felső mezején nyolcz, domború hólyag kiverve. 
Szára indával bekúszott fatörzs, melyen vágó eszközt tartó alak kapaszkodik. 
Két végén ezüst lemezből metszett fodor díszíti. Tojásdad testét két hegybe 
végződő, domború, hólyagok borítják olyformán; hogy az egyes hólyagok 
csúcsai által képezett közöket, ismét hólyagok foglalják el. Fedelén 
ezüst lemezből metszett fodor, felette két fülü díszedény, benne 
ezüst bokréta. A serleg szélén két bélyeg. A mellékelt és ötágú 
korona levélben. Talpán az utóbbi. 17-ik század. Magassága o’34j.

Kiállítja Semsey.

4 1 Serleg.
Ananas formájára készítve. Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és 

vésett munka. Talpa kerek, hosszúkás gombba végződik. Felső mezején 
nagyobb, gombján kisebb, vékony nyakkal összekötött hólyagok dombo
rodnak. A hegyek által képezett hatszegletü mezőkben levelek, C forma 
középpel. Szárát fatörzs képezi három kakasfejbe végződő, hajlott, füllel. Két 
végén a nyél, ezüst lemezből metszett levélfodorral díszes. Teste tojásdad. 
Rajta domború, két-két hegybe végződő hólyagok 
sora kiverve olyformán; hogy az egyes hólyagok 
hegyei által képezett közöket foglalják el újabb hólya
gok. Fedelén lemezből vágott, fodros rózsa; tetején 
virág bokréta. Peremén két bélyeg. Magassága 0'27j, 
átm. o'o6i.

Kiállítja gr. Lázár Jenő.

4 2  Serleg.
Ananas-forma. Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett 

munka. Kerek talpa tagolt. Felső mezején hat lapos hólyag, közöttük 
pontozott indák O forma középpel. Ismét kiszökellő, korongalakú végén 
felül, sziklás talajt példáz. Szárát, ezüstből öntött vándor szobrocskája képezi. 
Jobbjában gombos botot tart; bal kezében pedig, kulacs lóg. Hátán fatörzs 
forma nyélen hordja a serleget. Ez tojásdad, alúl lemezből metszett fodorral 
ékes. Testén domború, két-két hegybe végződő hólyagok sorát látjuk 
kiverve olykép, hogy az egyes hólyagok hegyei által képezett közöket 
újabb hólyagok foglalják el. Fedelén lemezből vágott fodor felett, dísz
edény benne virágbokréta. A serleg szélén két bélyeg: 1. 41. számot. 
Magassága o‘325, átm. o'oBj.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.
Magy. tö rt. ö tvösm ű-kiállitás. 1J1.
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4 3  Ba. Serleg.
Ananas formájára készítve. Ezüst, részben aranyozva. 

Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, czápás alapból 
domborúra kivert, síma czikkekkel ékes. Hosszúkás gombba 
végződik. Nyelét görcsös fatörzs képezi, két végén ezüst 
lemezből metszett fodorral diszítve. A serleg maga tojás- 
dad. Két hegybe végződő hólyagok borítják olyformán, hogy 
a hólyagok hegyei által képezett közöket ismét újabb hólya
gok foglalják el. A fedél tetején, fodor felett, díszedény. 
Benne ezüst virágbokréta. A fedőn belül czímer vörös és 
fekete vájt zománcz nyomaival; ezüst mezőben fekete ke
reszt. Felette C és mellette az évszám. Peremén három bé
lyeg: kettő olvashatatlan, a harmadik BB pajzsban. A serleg 
szélén kettő: N és szintén olvashatatlan. 1613.

Kiállítja a kolozsv. ref. acad. templom.

4 4  Ba. Serleg.
Ananas formájára készítve. Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és 

vésett munka. Talpa kerek, kúpalakúan emelkedik. Felső mezején három 
sorban hólyagok. Kúpalakú része hosszúkás czikkekkel ékes. Nyelét Escu- 

lapnak szabadon álló, a hólyagos részeknél később készített, 
ezüstből öntött, szobra képezi. Fején a serleget hordja. A nyél 
két végén ezüst lemezből metszett fodor diszki. A serleg 
tojásdad. Rajta domború, két-két hegybe végződő hólyagok 
kiverve s olyformán elrendezve: hogy a hólyagok hegyei 

által képezett közöket újabb hólyagok foglalják el. Fedelén lemezből met
szett fodor felett két fülü díszedény, benne bokréta. Talpán s a serleg 
szélén e bélyeg beütve. 18. század. Magassága o-545, átmérője 0T15.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

4 5  Serleg.
Ananas formájára készítve. Öntött, vert és vésett munka. Ezüst, részben 

aranyos. Talpa, nyele és a fedelén lévő díszítmény újabb eredetű, a serleg 
maga régi. Talpán két czímerpaizs, az egyikben a Bocskay czímer a másikban 
a következő felirat: STEPHANVS : BOCHKAY. 1605.

Kiállítja Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök.

4 6  Serleg.
Galvanoplastikus másolat. Eredetije a 15-ik századból való.

Kiállítja az ónodi ref. egyház.

4 7  Go. Serleg paténával.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört, vert és vésett munka. Talpa hat- 

karélyú. Pereme rézsút áll. Pártája áttört 16. fajta kp. A karélyok összeszögel-
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lésein aranyoz at lan ezüstből vert, gerinczes hólyagok ülnek. A talp felső meze
jén szintén gerinczes hólyagok domborodnak. E hólyagok nyaka hosszú, csavart, 
nyéllé egyesülnek. A serleget magát, melyet szintén gerinczes, hosszúnyakú, 
csavart hólyagok díszítenek, két koszorú övedzi. A koszorún ezüst leveleket, 
aranyos, gyümölcsforma bibével ékes, virágokat látunk. Fenn a hólyagok kö
zött szintén ezüst levelű, aranyos gyümölcsök ülnek. Szélén tagolt gyűrű s 
alatta áttört, párta i. fajta k-kk. Fedeles volt. A talpon a kővetkező felirat: 
MISKOFCZI : GERGEF URAM : AIANDEKOZTA . . . MISKOECZI :
TEM PLU___ AN : ISTENI : T IZTEL............ K : KI : SZOLGÁLTA . . .
A : ANNO 1649. A serleg: szélén Vetustate attritum novitati restituit 
Joannes Szepesi de Negyes Ann 1740. Ipsa Feria Paschatos. A paténán czímer 
és e felirat. Miskolczi * Gergely * Uram * Aiandekozta * Az * Miskolci 
Templumban * Istenitizteletnek Kisolgaltatasara * IN : Anno * 1649 DIE * 
13 MAIY. A patenán hátul két bélyeg: Liliom és MK. 15. század.

Kiállítja a miskolczi ref. egyház

4 8  Serleg.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Hólyagos.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

HARMADIK SZEKRÉNY.

Asztali késhetek a X  VI. és XVII. századokból.

1

Arany. Öntött, vert áttört és vésett munka. Talpa kerek, tagolt. 
Peremén négyszirmú virágok és cartoucheok fehér vájt zománczban. Felső 
mezején, sima alapon, áttört, zománczolt díszítés: gyümölcsös és virágos car
toucheok, hangszerek és hadi jelvények. Ezek felett sodronykarika, vájt 
világoskék zománczczal. Nyele két részből áll. Az első lapos gomb. Rajta 
három áttört és zománczolt hadi tropheum, három zománczolt angyal- 
fővel váltakozik. Az angyalfejek alatt áttört és zománczolt redőzet lóg. 
A második rész edényalaku s áttört mívű, zománczolt, kosárral van bo
rítva. E kosarat három függélyes, fehér vájt zománczczal ékes gerincz há
rom részre oszt. E részeket zománczolt cartoucheok, redőzet és virágok 
töltik ki. A cartoucheok közepéből szabadon álló, szörnyfejbe végződő, 
herma női ki. Az edény síma nyakán gyűrűt, karimáján pedig domború, 
zománczolt czikkeket látunk. A serleg teste két félgömb alakú részből 
áll. Az alsó tagolt. Alul domborodás, melyre áttörtmívü, zománczolt, hadi 
tropheumok s redőzet között olaj- és pálma-ágak erősítvék. A serleg hasán

3*
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ismét áttört mívű hadi jelvények és domború mascaronok váltakoznak. 
Elöl és hátul e czímert látjuk. A korona takarója vésett alapon áttetsző 
vörös, a pántok gyöngyei átnemlátszó fehér zománcz pontok. Az abroncs 

fehér, rajta fekete, festett zománcz hermelinfarkak. 
A kerekded paizs két mezején két áttetsző vörös 
zománcz pólya között egy fehér, a másik kettőben 
áttetsző sötétkék zománcz alapon arany pacsirtákat 
látunk. A serleg felső széle alatt domború gyűrű virá
gos cartoucheokkal, vájt fehér zománczban. A füg
gélyes szélen meg redözet, madarak, pillék és virágos 
indák zománczolvák. A fedél karimája a serlegé
hez hasonló. Felső mezején ugyanez a czímer. for

dul elő kétszer, áttört mívű lombiszítés és tropheumokkal ékes cartou- 
cheok között. Tetején homorú oldalú, négy apró füllel czifrázott gom
bon, harczos alak, jobb lábával paizson, a ballal török fejen áll. Fején 
zománczolt sisak. Arcza és a húsrészek fehérek. Arany köpeny fedi vál
lait. Mellén kék vért, vörös czafatokkal. Alatta sötét zöld, rövid köntös. 
Jobb kezével annak előtte talán fegyvert tartott — most csak szára 
van meg. Bal karját köpenye alá rejtve, csípőjére támasztja. Oldalán 
kard, hátán paizs, benne a középen kétíejü sas az arany gyapjúval; körü
lötte az osztrák, a magyar és a cseh czímerek. Szélén GOT . DIE . ER 
1598. A zománcz színei áttetsző vörös, sötét kék, sötét zöld, viola, sárga, 
s átnemlátszó világos kék, kékes zöld, viola, világos zöld, fehér és 
fekete. E serleget Pálffy Miklós kapta az osztrák rendektől 1598-ban 
Győr megvívásáért. Magassága 0^435.

Kiállítja hg. Pálffy Miklós.

2 Rn. Fedeles kupa.
Ezüst, aranyos. Öntött és vésett munka. Testén a tékozló fiú törté

nete domborműben. Fedelén vezérpálczát tartó kar, rajta kiterjesztett szár
nyú sas ül. Fülét mezítelen nő alakja képezi. 16-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Go. PalacTpL
Kristály, foglalványban. A foglalvány ezüst, aranyozva. Öntött, vert 

és vésett munka. Talpa két végén, három-három karélyú. Sima pereme 
rézsut áll s felül vastag sodronynyal szegélyzett. Pártája áttört müvet 
példáz. A karélyok felső mezején goticus Ízlésű lombdiszítés bevésve. 
A talp nyolcz oldalú, közepén tagolt gyűrűvel megszakítva. E gyűrű közepét 
erős sodrony, ennek két oldalát az előbbihez hasonló párta díszíti. Alatta 
vésett levelek és e czímer látható = 1 = .  A talpat felül hosszúkás, tagolt 
négyzet képezi, lefelé álló liliom pártával, s erős sodronynyal szegélyezve. 
A négy szögleten egy-egy levél hajlik alá. A palaczk e részen nyugvó
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teste nyolcz oldalú, metszett kristály hasáb, melyet három tagolt pánt 
fog körül. A középső két oldalt, a két szélső belül, liliomokkal díszített. 
A hasáb két végén, áttetsző kék zománcz alapon, áttört mívű lombdísz 
között e czímert mutatja kékes-fekete zománczban =  2 — A középső pánt 
felett sodronyos gyűrűvel, vésett pikkelyekkel és levelekkel díszes nyak. 
Ebbe csúcsos, tíz, domború hólyagra vert dugó illik. Végén hatszögletű

i .  2 .

gomb, felette három szirmú virág aranyozatlan ezüst bibével. A nyak 
mellett a palaczk testén két áttört, levelekkel szegélyzett talpazat, melyből 
liliom nö ki. Ezen, három részből álló, csuklyóban járó fogantyú, közepén 
tagolt gyűrűvel, az összeszögeléseken pedig, liliommal czifrázva. ié-ik szá
zad. Magassága o-4i5, hossza o-o84-

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

4  Ba. Serleg.
Arany. Öntött, áttört, vert és vésett munka, mintázott festett zománczczal 

díszítve. Talpa hat igen lapos s egymásba szögellő karélyra oszlik. Felső me
zején a karélyoknak megfelelő hat, körteforma mező, benne lombokba 
átmenő mascaronok kiverve. A felsőnek szájából fehér és világoskék alapon 
feketével árnyékolt, zománczos gyümölcsfüzér log. A domborművű mezőn 
öt áttört, szintén fehér, kék és fekete zománczczal ékes haló van erősítve. 
A talp felső kerek lapján áttört mascaronok fehér és fekete zománczban. 
A nyelet három delphin, közöttük fehér és fekete gyümölcsökkel díszített 
lap, — egy hiányzik — képezi. A delphineken reczés arany-szalagok teke- 
rődznek. Szájukkal czímert tartanak. Ötágú korona alatt tojásdad paizs, vörös 
mezőben fehér pólya fekete lombokkal. A paizsot lombozat veszi körül. 
Minden delphin feje alatt fehér és fekete zománczczal czifrázott kagyló. 
A nyél felső végén áttört mívű, levélpártás korona. A körtealakú ser
leg alján tengeri lovakon nyargaló, szárnyas amoretteket látunk kiverve. 
Testén, a talphoz hasonló vert díszítéssel czifrázott mezők és zománczos 
háló. Az arany mezőkben vízszintesen gyümölcs füzérek erösítvék, két nefe-



38 Harm adik szekrény.

le-jcsfejü szeggel, a mint a hogy a zotnánczos háló többi része is, 
hasonló szegekkel van a kehelyre erősítve. Fedele diszítésében és elrende
zésében megfelel a talpnak. Közepén áttört mívű levelek. Úgy a talpon, 
mint a fedőn belül a szegek, nefelejcsfejüek. 17-ik század. Magassága 
o'i49, átm. 0 365.

Kiállítja hg. Eszterházy Miklós.

5 Ba. Ivő-edény.
Bivalyszarv, foglalatban. A foglalat 

aranyos-ezüst. Öntött, vert és vésett munka, 
ametistekkel, gránátokkal, türkizekkel, vö
rös, zöld és fehér álékkövekkel díszítve A 
fekvő szarv hegyét kunkorodott halfark 
képezi, hamis ékkövekkel. A szarv előtt szá

jai badon álló griff két első lábával, nő her- 
M mával koronázott paizsot tart, benne türki- 
fj/ zekkel és álékkövekkel szegélyzetten e czí- 

mert látjuk. A grift fején foglalt kristályok, 
nyakán gránátos szalag, szintén hamis ék
kövekkel czifra szárnyaival pedig a szarvat 
fogja, melyet itt vert mívű szalag vesz 
körül. Ezen cartoucheokban amorettek, egy 
mascaronos és egy virágos keretű médaillont 
tartanak, benne: vésett majom tükörrel az 
egyik, almával a másik kezében. A szala
gon úgy a vert díszítményt, mint a maj
mot a médaillonban, foglalt álékkövek takar
ják. A szarv száján levélpártával ékes foglalat, 
vésett lombdiszítménynyel. Rajta ismét egy 
sor hamis ékkő. Fedele kerek, tagolt. Pe
reme vízszintes; bevert mascaronféléket 
látunk a második domború tagon. Teteje 
hullámokat példáz. Ezeken szabadon álló 
szárnyas és koronás szirén hárfázik. A pe
rem egy részén, a domború tag felett, a 
szirén szárnyain, fején, nyakán és koroná
ján végre a hárfán hamis ékkövek és né
hány türkiz. Az ékkövek értelemzavaró 
felrakásából következtetve aligha tartoztak 
eredetileg az edényhez — valószínűleg a 

múlt században lettek reátéve. A szarv felső foglalatján e bélyeg beütve.
17-ik század. Magassága o'33-

Kiállítja hg. Eszterházy Miklós.
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6 Ba. Serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat lapos 

karélyra oszlik s gombban végződik. A talpat hosszúra nyújtott mascaronok 
borítják. Ezekből a karélyok felett, erősen kiszökellő 
domborműben állatok néznek ki, a karélyok összeszö- 
gellései felett pedig, szintén, emezeknél kisebb, állatok 
vannak kiverve. Nyelét Diana szabadon álló alakja 
képezi. Elaja kontyba kötve, homlokán félhold. Nyakán 
gyöngyök. Mezítelen testéről a lepel jobb czombjára 
csúszott le. Vállán íjjas puzdrát, jobbjában lándzsát látunk.
Mellette kutya ül. Diana hátán hordja, bal kezével 
támasztja a serleget. A serleg hosszúkás, közepén kissé 
összenyomott s szélén hat gerezdre oszlik. Mascaronok 
között alul, hat, kerek médaillon, bennök amorettek ki
verve. Fenn a hat domború gerezden Adám és Éva 
története. A gerezdek összeszögellésein egy-egy fa és 
egy-egy dombormívü mascaron. Fedele szintén hat 
karélyú. Felső mezején hat delfin, csavart farkkal, a 
gombba megy át. Ennek tetején kagyló. A fedőn belül 
kerek lemez, benne czímer és az évszám bevésve.
Talpa peremén bélyeg. Magassága 0 455. 1654.

Kiállítja gr. Korniss Emil.

7 Rn. Fedeles kupa.
Borostyánkő, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozva és fekete hideg 

zománczczal diszítve. A kupa testén az erények allegorikus alakjai dombo
mra faragva. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Rn. Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, étetett és vésett munka. Testén amorettek, 

cartoucheok és lombdiszítés. Fedelén harczos áll. Fedelén belül az év
szám 1578.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Kancső.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek. Felső meze

jén szívalakú, domború, virágok. Nyelét alúl, hatszirmú rózsa veszi körül. 
Felül tagolt lapos gomb, vert palmettekkel és ponczolt diszítménynyel. 
A kancsó hasát kéthegyü hólyagok borítják; minden hólyagon három újjú 
levél kiverve. Hosszú, keskenyedö nyakán pikkelyek és tetején lapos gomb, 
melynek felső része a csuklyóban járó fedő. Nyakát és hasát stylisált lomb 
köti össze. Elöl sasfejü kiöntő. A talp peremén bélyeg: CD. M. 0.32.

Kiállítja gr. Zichy Irma.
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10 Rn. Fedeles kupa.
Serpentin, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyos. Öntött, vert és

vésett munka. Kerek, tagolt talpon áll. A talp keskeny pereme vízszin
tes, ponczolt. Az utána következő, rézsűt álló részen 
lombdiszítmény között, két szárnyas angyalfő és két mas- 
caron vert műben, szemcsézett alapon. Felette függé
lyes karima bevert sípokkal. A kupa teste alul tagolt, 
domború, nyakba átmenő hassal. Száját függélyes ol
dalú gyűrű övezi. Rajta a talp lombdiszítménye ismétlő
dik. Úgy e gyűrű, mint a fedő szegélyét sípok képezik.

Fedele tagolt. Az első, függélyes tag, ponczolt karikákkal ékes. A második 
vízszintes s a talp pereméhez hasonló mód ékített. Kissé domború fedelén,

szemcsézett alapon kivert virágdiszítmény, babérkoszorúval kereteit médail- 
lont fog körül. A virágok között alúl két szárúból; oldalt virágból kinövő, 
szárnyas, női herma kiverve. E két utóbbi között két fülű, canellirozott 
díszedény. A középső médaillonban koronás, hosszúszakállas, férfi fejet látunk 
arczélben, jobbra tekintve. A fedő szarva mindkét oldalán dombormívekkel 
díszes. Az egyik oldalán tojástag felett, párkánynyal és kagylóval koronázott 

cartouche, benne angyal szárnyas fö. Hátul lomb íelett női herma, 
magas hajdíszszel, mögötte kagylóval. A csuklyó rózsán cartouche- 
ban, két bőség-szarut tartó gyermekalakot látunk. Hajlott füle leve
lekből, melyek egyrészt a csuklyót tartják, másrészt a kancsó tes-
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téhez símúlnak, indul ki. Rajta kagyló alatt, magas hajdíszű, cartoucheba 
végződő női fej, szárnyas cherubfő és lógó gyümölcs köteg. A kupa fülén 
a bélyeg kétszer beütve. Magassága o 'i 53. Atm. o’ojy. 16-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

11 Rn. Fedeles kupa.
Serpentin, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozott. Öntött vert és vésett 

munka. Formája henger. Alul csipkés szélű foglalvány képezi a talpat. 
Ezen lombdiszítés és futó állatok kiverve. Felső szélén szintén foglalvány. 
Testén pedig két vert mívű, a talphoz hasonló módon díszített pánt. Fedele 
tagolt, szintén lombdiszítésekkel, futó őzekkel és nyulakkal ékes. Tetején 
gomb. A kancsó szarvát, kagylóval koronázott, cartouche képezi. Füle haj
lott. Talpán alul olvashatatlan bélyeg, kétszer beütve 16-dik század.

Kiállítja gr. Károlyi Tibor.

12 Rn. Kancsó.
‘Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, hosszú, 

canellirozott nyakú, gombba végződik. Felső mezején virágok és három

9. sz. KANCSÓ. 12 . SZ. KANCSÓ.

hólyag, benne szegfű. A kancsón alul három érem reáforrasztva. Hasán lom
bok és virágok között három, a mohácsi csata emlékére vert érem. Széles 
nyakán szintén canellirozott. Csuklyóban járó fedelén ismét három kerek lap, 
arczképekkel. Tetején pedig áttört, goticus ízlésű párta. Elől oroszlány fejű, 
tollas nyakú kiöntő, hátul hajlott fül szárnyas női hermával, melyek nem tar
toztak eredetileg a kancsóhoz. A fedél szarva liliom 
virágot példáz. A kancsó hasán: C. F. R. D. F. V.,
C. E. B. D. N. Comes Fadislaus Rákóczy de Felső 
Vadas, Comitissa Elisabetha Bánffy de Nagy-Mihály.
Szélén két bélyeg beütve. 16-ik század. Magassága 0'35-

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.
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13 Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. A kupa testére 

hét domború alak forrasztva: LVNA, MERCVRIVS, VENVS, SOL, MARS, 
JVPITER és SATYRNVS. 1570.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4  Ba. Asztaldísz —  elefánt.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Az 

elefánt nyakán keleti öltözetű férfi ül, ki kezében való
színűleg csáklyát tartott. Hátán tornyot hordoz, benne hat 
muskétás áll. A torony teteje lejár. A tornyon két bélyeg.

Magassága o 'i i j .
Kiállítja Szabó Józsefné, gr. Haller Fanni.

15 Talpas csésze.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. 

Kerek, tagolt talpának felső mezején étetett keleties 
lombdísz, felette öntött műben szarvas- és nyúl- 
vadászat. Nyele szintén tagolt. Edényalakú gomb
ján három, állati fővel váltakozó díszítményt lá
tunk ; felette pedig három szabadon álló, hajlott, 
állati fejbe végződő fül. A csésze gömbszelet, belül 
domborműben Diana és Akteon.

Újonan aranyozva.

A csésze későbbi s nem tartozik a talphoz. Magassága 0H5, átm.
Kiállítja br. Rédl Béla.

r

16 Ba. Ékszertartó csésze.

0-15.

Magassága

Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 
Fodros szélű talpát domború mascaronok és liliomok díszítik. 
Ezen ezüstből öntött gyík és görnyedt szakállas férfi, féltér
dére ereszkedve. Mezítelen testén lógó lepel általvetve. Két 
kezével tartja a fején lévő tálczát. Ez kagylóforma, pontozott 
vonalakkal. Rajta hátul kis gyermek, kezében három ágú szi
gonyt tart. Talpán két bélyeg. A kagylón ugyanaz. 17-ik század. 
0'2I 5.

Kiállítja Szabó Józsefné, gr. Haller Fanni.

17 Ivó-edény.
Kagyló, foglalatban. A foglalat ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert 

és vésett munka. Talpán görnyedt férfi térdel s hátán hordja a kagylót, 
melyen delfinen lovagló harczost látunk. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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1 8  Rn.  Nautilus.
A foglalvány ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka.

Talpán térdelő syrén, fején hordja a kagylót. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

19 Rn. Tál.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek. Karimája vízszintes. 

Szélén párkány, ponczolt díszítés és két él között, fodros lemez. Öt, kívül ke
rek, belül négy karélyú médaillon, a díszítést öt részre 
osztja. Az első médaillonban: virágtö és oroszlán, a máso
dikban : levél, inda és köszáli kecske, a harmadikban: 
agár, a negyedikben: nyúl, felette szarvas ugrik; az ötö
dikben pedig: fa- és gyümölcsöt serlegbe mártó ma
jom. A médaillonok között középen kagyló, ezen két delfin 
— farka virágba végződik — szalaggal összekötve. A del
finek szájából lombokkal és virágindákkal ékes böségszarú 
nő ki, gyümölcsökkel megrakva. A karika belső szélén pon
czolt szalag. A tál belseje homorú és függélyes fal által 
van a karimával összekötve. E falon gyűrűkről lógó babér
füzérek kiverve. Alatta homorú hólyagok sora. A tál fene
két virág- és levélkoszorú szegélyzi. Ezen belül cseppforma 
csavart hólyagokat látunk. Minden hólyag szélén két síma,

_ , , l 8 .  SZ. NAUTILUS.
közepén pedig, domború levélindával ékes, részre osztva. Az 
összeszögellési pontokon három-három újjú levél ül. Közepén kerek dombo- 
rodás. Ezen négy virágvégü inda között: két kutya vadkant marczangol, a 
vadkan előtt nyúl, három torony, két kutya — az egyik agár — szarvastehenet 
támad, vár felé futó nyulat és őzet kutya üldöz, végre medve két kutyával 
viaskodik. A domborodás közepén emberi pofájú szakállas és szárnyas ször
nyeteg— him- és nőoroszlán — sassal és lombdiszítménynyel ékes koszorú. 
Itt későbbi eredetű lapot látunk az Erdődy czímerrel. Atm. o'52'5- 16-ik század.

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

20 Kancső.
Strucztojás, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vé

sett munka. Talpa kerek, tagolt. Rajta gyümölcskötegek, mascaronokkal ékes 
cartoucheok és leveles párta kiverve. A felső foglalványt a talppal három, 
áttört mívü, szárnyas női hermával díszített, pánt köti össze. Elől kiöntő, 
hátul hajlott fül. Csuklyóban járó fedele tagolt, vert ékítményekre kivert. 
Tetején füles díszedény. A kancsó szarvát női herma képezi. Talpán három 
bélyeg: paizsban TC és ül. Fedelén ugyanazok. A kiöntő, fül és a csuklyó 
a szarvval, nem tartoztak eredetileg a kancsóhoz, hanem később lettek hozzá 
készítve. 16-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök.
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21  Ba. As%taldís%.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán későbbi 

czímer, évszám 1731, és felirat. Nyele angyalka, ki fején hordja a kagyló
forma edényt. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

22 Asztaldísz
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpán halfarkú 

gyermek tengeri szörnyen lovagol, fején kagylóalakú edényt tart.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

23 Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és étetctt 

munka. Az alap ezüst, a diszítés aranyozott. Kerek, 
tagolt talpát ponczolt, függélyes bordákkal elválasz
tott, rhombus-sor övedzi. Felette keleties, étetett 
lombdiszítés. Közepén, két tagolt gyűrű között, éte
tett diszítés nyomai. Szélén tagolt gyűrű, alatta 
az alsó lombdiszítményhez hasonló lambrequinek. 
Tagolt fedelén szintén étetett diszítés. Közepére szár

nyas angyalka lett utólag alkalmazva. Hátul, a szarvat képező szárnyas 
herma szintén későbbi korból való. Füle hajlott, étetett ékítményekkel díszes.

Bélyegek: alján kettő szélén

kettő közül az előbbi beütve. 16-ik század.

fedelén és fülén e

Magassága 018. Átm. 008.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 4  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, tagolt. Alul 

vert lombdiszítmény, felső korongforma részén, öntött gyümölcsök. Nyele 
díszedényt példáz. A díszedény hasán cartoucheok. Három satyrral ékes 
íiil köti össze a nyak felső szélével. A serleg szintén tagolt, vert mívü car- 
toucheokkal, gyümölcsökkel és három fejjel diszített. Széle függélyes, rajta 
vésett indák. 17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.
2 5  Rn. Kettős serleg.

Ezüst, aranyozva. Öntött vert és vésett munka. Kerek talpa tagolt. 
Pereme bevert vonalakkal és keleties levéldíszszel ékes. Felső mezején 
hólyagos láncz és leveles gyümölcsök. Nyele tagolt. Az első tag korong
alakú, felől és alul domborúan díszes. Három hajlott fül, közepén satyr- 
tövel, köti össze ezt a részt a talppal. A nyél közepe díszedény-forma, rajta 
három mascaron. Felette, gyöngyös és karmos lábba végződő, három íül. 
Legfelől függélyes rész, rajta két cartouche és fekvő mezítelen férfi- és
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nő-alak sassal. A kehely tagolt, alól három cartouche, denevérszárnyú 
és kosszarvú mascaron, három-három hólyaggal váltakozik. A középső 
hólyag mindig vésett lomdiszítéssel ékes. Fenn ismét, három vén nő-lejjel 
czifrázott, domború cartoncheot, három-három hólyag váltja fel. A középsőn 
szintén vésett lomdiszítést látunk. Széle függélyes, vésett és pontozott lomb-

diszítéssel. Alól párkány. E serlegbe egészen azonos serleg illik. Mind a 
kettőn elől C - L - R - D . F - V - ,  C • E • B • D • N : Comes Ladislaus Rákóczy' 
de Felső Vadas, Comitissa Elisabetha Bánfly de Nagy-Mihály. Az alsó serleg 
szélén magos gyümölcs és H betűvel összekapcsolt jel; a felső serleg szélén 
ugyanaz. 16-ik század. A kettő magassága o’j y j ,  egyenként magasak 0^30 5.

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

2 6  Rn. Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa, nyele és a 

serleg többször tagolt, domború díszítéssel ékes. 17-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

27 ' Kettős serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Az alap arany, 

a diszítés ezüst. Talpa kerek, tagolt gombba végződik. Felső mezején hat 
nagyobb, cseppalakú hólyag; a gombon lévő hat kisebb hólyag pedig, hegyé
vel az alsók által képezett közökbe nyúl. A nagyokon virágok; a kisebbeken 
levelek kiverve. Nyele díszedény forma, domború czikkekkel és három kis 
füllel ékes. A serleg testén alúl hat kivert, levelekkel díszített, kis hólyag 
áll hegygyei felfelé, közöttük nagyobb, virágokkal cziírázott hólyagok 
hegygyei lefelé. Felső, merőleges szélén vésett levélfüzért látunk. E ser
legbe egy hasonló, de kisebb serleg illik. A kettő magassága 0 228, egy- 
egy magassága OM25—o*n.

Kiállítja özv. gr. Csekonics Jánosné, br. Liptay Leonie.

2 8  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa, nyele és a serleg 

többször tagolt, levelekkel, cartoucheokkal és czikkekkel ékes. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 9  Rn. Serleg, gyertyatar tő és csésze.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, étetett és vésett munka. Talpa kerek,
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tagolt, alul keleties, etetett lombdiszítéssel, felső, korongforma részén pe
dig, öntött dombormívekkel ékes. Nyele tagolt, közepén díszedény, cartou- 
cheokkal és domború fejekkel. A díszedény hasát és nyakát három hajlott

fül köti össze. Felette lencseforma gomb, az egyik oldalán czikkekkel, a mási
kon cartoucheok, gyümölcsös kosarak és domború fejek. A serleg, rövid 
nyaka felett hólyagosra vert, s szélén étetett keleties lombdiszítéssel czif-
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rázott. Szétsrófolva, a talpban csésze, a nyél felett kehely.
A talp és nyél együttvéve gyertyatartó, melynek vége a 
kehely rövid nyakában van. A serleg szélén két bélyeg.
16-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

3 0  Rn. Kettős serleg.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert, étetett és vésett munka. Tagolt talpa 

kerek, pereme felett étetett, keleties, lombdiszítménynyel ékes. Utána, 
homorú, síma gyűrű felett, három-három hosszúkás, lapos hólyag, egy-egy
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kerek hólyaggal váltakozik, reszelős alapon. A három utóbbi, bevert vo
nalakkal, almát példáz. Nyele szintén tagolt s két részből áll. Az alsó 

párkányos, korongforma, közepén ponczolt szalaggal. 
Kúpalakúan emelkedik s éles gyűrűvel diszített. A má
sodik tag díszedény, hasán csomóra kötött szalagon 
lógó gyümölcsök vésvék. Hosszú, tagolt gyűrűvel 
megszakított nyakához három hajlott fül van erősítve. 
A díszedény és nyaka között, czikkekre osztott lemez. 
A serlegen magán a nyél felett, domború tag, kele
ties, vésett levélpártával. Az utána következő részen 
ismét almákat példázó kerek hólyagok, hármas, hosszú
kás, síma hólyag között. Valamennyi hólyagot reszelős 
keret szegélyez. Felső széle függélyes. Etetett kele
ties lombdiszítés és alján, párkányos gyűrű czifrázza. 
Ez a serleg i-el jelölt. Ebbe hasonló, de valamivel 
kisebb serleg illik. Nyelét étetett lombokkal ékes lam- 
brequinek diszítik, gyümölcsök helyett. A talpon belül 

'T S ' bevésve. A kettő magassága o‘34. Egy-egy magassága o'i8. 16. század.
Kiállítja Förster Ottó.

3 1 ,3 2  és 3 3  Serlegek.
Ezüst, aranyozva. Ö ntött, vert, részben étetett és vésett munka, 

ié-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 4  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, tagolt. 

Alul vert levelek, felső korongforma részén, öntött cartoucheok és gyü
mölcsök. Nyele díszedényt példáz, hasán cartoucheokkal s három füllel, 
mely azt a nyakkal köti össze. A serleg szintén tagolt. Alúl domborodás, 
három fővel. Ezután lánczsor kiverve. E felett gyümölcsös és mascaronos 
cartoucheok váltakoznak. Széle függélyes, vésett diszítménynyel ékes. 
Ugyanitt monogramm és az évszám 1615.

Kiállítja Simó Ferencz.

3 5  Ba. Kettős serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek. 

Rajta hat nagyobb, hegygyei felfelé álló és ugyanannyi kisebb, hegygyei 
lefelé álló, cseppforma hólyag kiverve. Nyele díszedényt példáz hasán czik- 
kekkel és három füllel. A serleg teste a talphoz hasonló módon van 
díszítve. Függélyes' széle alatt, domború levélkoszorú. Ebbe a serlegbe 
egy azonos, kisebb serleg illik. Szélén két bélyeg beütve: I T  és u

iw * -
Kiállítja gr. Zichy Edmund.
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3 6  Rn. Serleg.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, tagolt. 

Felső részén domború gyümölcsök és cartoucheok. Nyele szintén tagolt. 
Alul amorettek és gyümölcsök, közepén díszedény, három füllel. A serleget 
két erős, sodronygyürü fogja körül. Öblén cartoucheok és gyümölcskötegek. 
Függélyes szélén vésett lombdiszítés. Talpa peremén bélyeg. F. io. számot.
16- ik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

3 7  Serleg.
Ezüst, aranyos. Vert és vésett munka. Talpa kerek, tagolt. Alul kerek - 

ded cartoucheokban gyümölcsök, felette lapos gombon, lánczsor. Nyele 
síma, gombon áll. Közepén edényforma s vert fejekkel ékes. A serleg 
szintén tagolt. Kagylók, cartoucheok és gyümölcsök az első tagon. A má
sodik, homorú, síma gyűrű. A harmadik, ismét domború részen, vert 
mívű gyümölcsös cartoucheok, fejekkel váltakoznak. Széle függélyes, vésett 
levéldiszítménynyel ékes. A talpon e hamisított évszám bevésve: 1389.
17- dik század.

Kiállítja Angelics German patriarcba.

3 8  Rn. Fedeles serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, tagolt talpa pe

remét leveles párta, felső mezejét három közbeszúrt fejjel cartoucheok, egy 
sor lánczalakú és keleties bevert díszítmény ékítik. Felette a talp újból ki- 
szökellő részén, hasonló ékítmények kiverve. A szár három részre oszlik. 
A legalsó, korongalakú részén három kis angyalfej domborodik. A középsőn 
a gombot három összefont, kettős halfarkba végződő herma s három ezzel 
váltakozó mascaron képezi. Felettök gyümölcsök, alattok kagylók. A felső 
tagolt részen három satyrfejü, hajlott fül, közöttük angyalfejek. Magasabban 
cartoucheok között satyrfejek. A serleg tagolt, domború fejekkel és bevert 
díszítményekkel ékes. Látunk rajta alól három, hajlott, kis fület satyrfővel. 
Felül cartoucheok hat részre osztják. Három mezőn íejek vannak kiverve s 
három ezeket felváltva követő mezön, két-két nő-alak ül gyümölcsök és 
vadak között. Tagolt fedele három cherubfejjel és tetején két 
fülű díszedénynyel czifra. Fedelén e bélyeg kétszer. Alján 
ugyanaz. Magassága 032, átm. 005 5.

Kiállítja br. Rédl Béla.

3 9  Ba. Serleg.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert és vésett munka, selmeczbányai argentittel, 

rózsaquarczczal és termék ezüsttel díszítve. Talpa kerek. Talajt és sziklát 
példázó felső részén, három bányaszád, benne bányászok. Kettő bányaku
tyát, túl a harmadik serpenyőt tart. A szádok között áll egy, serleget és tál-

Magy. orsz. öivösm ű-kiállítás. III. 4
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czán termék ezüstöt tartó alak vörös, fekete és piros hideg zománczczal, 
azután két bányász, aknából követ húz kosárban és végre egy zúgó áll. 
A talp felső része, sziklás, bányát példáz. A rajta tört nyílásokon bányászok 
csákánynyal a közepén levő sziklából köveket fejtenek. Nyele tárnát 
példáz, melyben bányász ereszkedik le kötélen. Kívül négy madárfejü sty- 
lizált lomb erősítve, róla bányászeszközök lógnak. A serlegen ali'il hat kar- 
toucheval kereteit hólyag kiverve, benne a fémek feldolgozására, tisztítá
sára s egyéb kezelésére vonatkozó jelenetek. Felül, függélyes szélén, fodros 
ezüst levelekbe foglalt argentit és rózsaquarcz és kettő között az egyik 
oldalon vésett jelenet: négy alak tárnából két kosarat húz, felette Sic 
Fodiendum Regale, a másikon kétfejű sas e felirattal: HVngarlae VIVatt 
ReX FerDInanDVs et Vná Ipsa FoDIna sVas Larga re-VeLet opes. 
Fedelén vert tájképek között teknők erősítve, bennök levelekbe foglalt ásvá
nyok. Közepén, a hosszú nyakú gomb körül, szintén ásványok és három 
fekete kötényü, csákány nyal dolgozó bányász. A gomb tetején bányász tér
del. Arczán és kezén rózsaszín, kötényén fekete hideg zománcz; balkezében 
csákány. Előtte egy, a serleg fedeléből emelkedő, hajlott pánthoz erősített 
argentit darab. A íedő belsejében, kerek lapon, virágok és egy kerék, négy 
alakkal bevésve. Az egyik órát, a másik tálczán aranyedényeket tart és 
jobbjával ásvány darabot m utat; a harmadiknál erszény, melybe pénzek 
esnek, a negyedik végre halottan fekszik. Körülöttük e vers: F)Oji[nDHg
nicht betre ib t, Segen tmb geheyen erfrent, 0 h n e  htefe beyhe nimanbt 
befteht €rtblicfygar g u  grunb gel]t. a  négy küllő között B erf mänifd? 
<SIücfs H ű ti}. E pántba 1530 lett újólag vésve. M. o '4 i j ;  átm. 0'i37-

Kiállítja hg. Eszterházy Miklós.

4 0  Fedeles serleg.
Strucz tojás, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozva. Öntött, vert és 

vésett munka. Talpa kerek, tagolt. Czápás alapon, vert mívű cartoucheok- 
kal, gyümölcskötegekkel és fejekkel ékes. Talpát a tojás felső, csipkés szélű, 
gyümölcsökkel és vésett indákkal czifra foglalványával, négy pánt köti 
össze. Minden pánton szakállas férfi herma, keresztbefont karokkal. Fedele 
a tojás hegye, foglalatban. A fedő tetején kétfülü, öntött díszedény. A tal
pon és a fedőn kétszer, három bélyeg beütve. Tizenkét szemű szőllőfürt és 
I X 17-ik század.

Kiállítja Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök

4 1  Ba. lAsgtaldís{  —  szökőkút.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Lába három 

gombon álló, stylizáll lomb. A csésze hosszúkás, belül aranyozott kagyló, fel
hajló végén, ezüst tengeri lóval. Ez fején virágalakú, nyeles serleget hordoz. 
A nyélbe, egy a tengeri ló farkába erősített láncz végén, csap illik. A serleg 
alul, ezüst lemezből metszett fodros levélpártával ékes. Kelyhén hólyagokat



A szta li k ész le tek  a X VI. é s  XVII. századokból. Sí

példázó osztályok, bevert lombokkal díszítve. Széle kihajló, fodros. A serleg 
fenekén szűrő, közepén póznán álló gyermek-alak. A csészén és a serleg

szélén kívül e két bélyeg Magassága 0-337, a csésze hossza
o 'i j ,  a serleg átm. 0-095. 17-ik század.

Kiállítja br. Apor Károly.

4 2  Rn. Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, étetett és vésett munka. Tagolt talpa 

kerek, alól két sor keleties lombdiszítéssel ékes. Felső, ismét kiszökellő me
zején három, babér-koszorúval környezett domború fej, két-két három osz
tályú hólyaggal váltakozik. Nyele kővetkező részekből á ll: Alól gomb, rajta 
cartoucheokba zárt kagylók és rózsák kiverve. A cartoucheok között lilio
mok. Felette hengeralakú tag. Ennek felső korongforma szélén öntött, 
csigával, domború fejekkel és gyümölcscsel díszített cartoucheok. A har
madik tag homorú, sima gyűrű. Az utolsó rész függélyes oldalain gyü
mölcsökkel czifrázott lánczszemek; felső, szintén korongalakú mezején 
gyümölcsfüzéreket és cartouchokat látunk. Végül tagolt gyűrű ül. A serleg 
szintén tagolt, alól három, gyümölcsökkel ékes cartoucheokba foglalt gyer
mekfő, három-három tojásdad hólyaggal váltakozik. E hólyagok négy részre 
osztvák és két körtével diszítvék. Ezen tag felett étetett lombdiszítés, egy 
síma és egy vonalakkal bevert tag. A serleg testén három öntött médail- 
lonban nő fejjel ékes cartouche és kilencz, négy részre osztott hólyagot mely 
szemcsés és síma gyümölcsöt példáz, szemlélünk. Függélyes, keleties lombok
kal díszített széle és az alatta lévő tagolt gyűrűk mutatják, hogy kettős volt. 
Elöl e betűk bevésve C - L R D F V - ,  C • E • B • D • N •: Comes Ladislaus 
Rákóczy de Felső Vadas, Comitissa Elisabetha Bánffy de Nagy Mihály. Szélén
két bélyeg: 
átmérője

talpán az utóbbi. 16-ik század. Magassága 0-36, 
0-145.

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

4 3  Ba. As{taldís{ — vízimalom.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Alul edény, 

benne a kerék két ladikon. Az edény oldalán hosszú csatorna, rajta a 
malom, felette pedig a víztartó. 1675.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 4  Billikom.
Strucztojás foglalatban. A foglalat ezüst, részben aranyozva. Öntött, 

vert és vésett munka. Talpán Diana áll. Fején hordja a billikomot. A bil
likom fedelén, férfi struczczal. 16-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 5  Palaĉ k.
Strucztojás foglalványban. A foglalvány ezüst, aranyozva. Öntött, vert 

és vésett munka. Talpának alaprajza tompított négyszög, minden oldalon
4 *
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egy félkör-alakú kiszökelléssel. Felső része tompa gúla formán emelkedik 
s renaissance ízlésű növény indákkal, és egy-egy mascaronnal díszített. 
A tojást a talphoz erősített levélpártából induló, négy merőleges és egy 
vízszintes pánt övedzi. Ezen pántok a metszési pontokon domború fejek
kel, és a nyaknál két sárkányfejjel ékesek. Hengeralakú nyakán domború 
leveleket és tagolt fedőt látunk. Ennek tetején fül, és 
két láncz, mely azt a sárkányokkal köti össze. Talpán 
két bélyeg. Magassága o'33-

Kiállítja b. Rédl Béla.

4 6  Ser kg.
Strucztojás, foglalványban. A foglalvány ezüst, aranyozva s színes 

hidegzománczczal díszítve. Kerek talpán szakállas férfi áll s vállán hordja 
a serleget. 16-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 7  Talpas csésze.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A csészében az angyali 

üdvözlet öntött domborműben. 16-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 8  Serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Magas galléros 

nőt ábrázol kitárt karokkal. 17-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 9  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Kerek talpa 

tagolt, aliál mascaronokkal és gyümölcsökkel diszített. Közepén canellirozott.

Felső mezeje ismét cartoucheokkal és három angyalfejjel ékes. Nyele tagolt, 
alól edényforma. Középen ismét kiszökellő. E részen domború leveleket
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és három szabadon álló, szárnyas cherub-fejet látunk. Korongalakú, levél 
koszorúval díszített végét, három satyrfejü fül köti össze az alsó taggal. 
A kehely is tagolt. Alól három szárnyas herma van reá erősítve, oroszlán- 
fejjel megszakított lombdiszítés között. A középső, hengeralakú részt át
tört mívű háló borítja. Ez, szárnyas hermával czifrázott lombdiszítés, me
lyet három merőleges lemez — rajta Telamon — három mezőre oszt. 
E tag felett lombokkal ékes domborodás és legfelül három, gyümölcs- 
köteggel megszakított cartouche van kiverve. A cartoucheokban tájképe
ket és kutyákat szemlélünk. Szélén C. L. R. D. F. V., C. E. B. D. N. : 
Comes Ladislaus Rákóczy de Felső-Vadas, Comi- 
tissa Elisabetha Bánffy de Nagy Mihály. Fedelét 
csipkés, gyöngyös párta szegélyzi. Felső mezején 
cartoucheokat, gyümölcsöket és három főt látunk 
kiverve. Gombja kerek, tagolt, dombormüvekkel 
díszes — tetején lándzsát és medusa fejű pajzsot tartó 
harczos. Talpán és fedőn kívül F. G. 6 belül czínrer.

Talpán

Magassága 0^565. átm. o-i8. 16-ik század.
Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

50 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Nőt ábrázol. Haja 

göndör, elől kivágott, csipkegalléros derekat visel. Jobb kezét előre nyújtja 
s vele annak előtte kelyhet tartott; balját pedig 
csípőjére támasztja. Hosszában futó ránczokba sze
dett, síma ruhája képezi a kelyhet, mely szegé
lyén két vésett szalaggal ékes. A meztelen test
részeken hideg zománcz nyomai láthatók. Alján 
két bélyeg. 17-ik század. Magassága 0’i78.

Kiállítja gr. Bánffy György.

NEGYEDIK SZEKRÉNY.

Ékszerek a X V I., XVII. és XVIII. szádokból.

1 Ldnc^.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vert munka. Áttört tagok vájt fekete és 

fehér zománczczal díszítve mind a két oldalon. 16-ik század.
Kiállítja az orsz. m. iparművészeti Muzeum

szélénnyelén
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2 Lánc{.
Arany. Öntött és vert munka. Az egyes tagok, két egymással szem

ben álló, három ujjú levél formájára készítve, s karikával összefűzve. 
Az egyik oldalon át nem látszó kék és fehér, a másikon fehér és fekete, 
vájt zománczczal diszítvék. 16-ik század.

Kiállítja Blaskovics Marianne.

3  Ldnc[.
Arany. Öntött, áttört és vert munka. Kerekded és négyszögletű sze

mek, át nem látszó sötétkék és fehér foglalt zománczczal — émail en 
aplique — diszítve. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 Násfa.
Ezüst, aranyozott. Öntött, vésett és áttört munka, ékkövekkel és zo

mánczczal diszítve. Középen szarvas mellett, zománczos öltönyü, gitározó 
nőalak áll. A hátlap festett zománczú levéldísz s két sárkányfő. 18-ik század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

5 Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal, ékkö

vekkel és gyöngygyei diszítve. Baldachin alatt gitározó nő, szarvassal.
Kiállítja az orsz. m. iparműv. Muzeum.

6 Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka sötétkék, zöld és 

violaszín zománczczal s fehér és kék alapú, festett zománczczal diszítve. 
Közepén szarvastehénen ülő, gitározó nő. A násfáról türkizek és gyöngyök 
függenek.

Kiállítja gr. Bethlen Ödön.

7 Násfa.
Csokorforma. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Násfa.
Csokorforma. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Násfa.
Ezüst, aranyozva. Vert és áttört munka, hideg színes zománczczal és 

smaragdokkal diszítve. Négy ágú csokor. Róla kisebb áttört rózsa lóg. 
i8-ik század.

Kiállítja gr. Teleki Samu.

10 Násfa.
Csokorforma. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



11 Ndsfa.
Arany. Öntött és áttört munka. Csokorforma. Hat nagyobb és hat 

kisebb ág a középső rózsa körül. Ez és az ágak, fehér és fekete festett 
zománczczal ékesek s foglalt gyémántokkal kirakvák. 18-ik század.
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Kiállítja gr. Zichy Livia.

1 2 Ndsfa.
Csokorforma. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

13 Ndsfa.
Csokorforma. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14 Ndsfa.
Csokorforma. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum,

15 Ndsfa.
Csokorforma. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Ndsfa.
Arany. Vert munka. Rózsás csokorról lógó nő mellképe. A csokrot kivül 

fehér és színes festett zománcz, középen három rubint s oldalt két gyöngy 
díszítik. A rózsa hat szirmán fehér és fekete zománczczal s rubint bibével 
ékes. Erről lóg a nő. Arcza fehér, halavány világos kék árnyékolással. 
Haja vörös és sárga. Csipkés, kivágott vállfüzőt visel, nyitott újakkal. A váll- 
füzö sötétkék. Sárga alapon vörös virágok szegélyzik a fűzőt és az ujjakat. 
Alúl a nőt öt virág szegélyzi — mintegy ezekből látszik kinőni. Minden 
virágon a szirmok fehérre és feketére zománczolvák — a bibe rubint. Egy- 
egy gyöngy lóg a virágokról. A násfa hátán, fehér alapon, festett színes 
virágokat látunk. 18-ik század.

Kiállítja Egger Henrik.

17 Ndsfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal, ékkö

vekkel és gyöngyökkel díszítve. Síma lapra erősített, áttört díszítésben va
dász ; vállán rúdra akasztott nyúllak Előtte kutya.

Kiállítja a brassómegyei vidéki bizottság.

18 Láncjsjemek — 8 drb.
Arany. Vert és sodronyos munka, zománczczal díszítve. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Lánc{.
Arany. Öntött, áttört és sodronyos munka. Összesen tizenkét boglárból

19
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áll, melyek közül kettő és öt azonos, egy pedig a középrészt képezi. A hét 
azonos, kettős kosárka. Bele fekete zománczos. Alsó nyolcz czikke áttetsző 
kék, felső nyolcz czikke, fehér zománczos. Közepén gyöngykarika. A másik 
öt tag háromoldalú, kettős gúla. A gúla éleit gyöngysorok képezik, a közép
vonalon kerek, fehér zománczos virág, aranygyöngygyel, kétoldalt pedig, egy- 
egy kék zománczos szirmú, kisebb virággal. A czikkelyes díszben kék és zöld 
zománcz. A középrész háromgerezdes dióbeles boglár fehér, fekete, világos 
kék és sötét kék zománczos díszszel, a gerezdek közepén, egy-egy gyöngygyei, 
az egyik hiányzik. A boglárokat aranykarikák fűzik lánczczá. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Múzeum.

20 Násfa.
Csokorforma. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Csokorforma. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

22 Násfa.
Ezüst, aranyos. Vert munka. Négyágú csokor, hideg festett zománcz- 

czal és rubintokkal ékítve. Bordáin rubintág. Lenn, áttört mívü, hideg festett 
zománczos, virág függ. 18-ik század.

Kiállítja des Echerolles Kruspér Sándor.

23 Násfa.
Csokorforma. 17-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Lánc{.
Arany. Öntött, vert és áttört munka. Gyöngyökkel, átnemlátszó kék, 

fekete, fehér és zöldes kék zománczczal díszítve. Hosszúkás boglárforma 
tagokból áll. 16-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Násfa.
Csokorforma. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 6  Násfa.
Rózsaforma. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 7  Násfa.
Arany. Öntött és vésett munka. Fülkés hátú széken, gitározó nő-alak 

ül, mögötte szarvas. A szék szélét kétfelöl, négy világos kék zománczos sár
kányba ékíti; háta és felső széle fekete zománczrajzú, kétfelől alul, tábla
kövekből összerakott, gyöngygyei koronázott oszlopkák tartják. A nő arcza
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és teste fehér, köntöse érdes arany, ruhája zöld zománczos, két térdén 
egy-egy rubint. A szarvas violaszín zománczos. Az alsó szélt hat rubint 
képezi. A hátsó rész síma aranylap. Az alap alsó szélén e fekete zomán
czos felírás DAS * GEHÖRE. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Múzeum.

2 8  Rn. Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Tojásdad, két oldalán és élén 

áttört keretben, három szabadon álló alak, Apolló könyvet tartó férfit és 
liliom jogart tartó nőt jegyez el. Az alakok húsrészei fehérek, Apolló puz- 
drája, a nö fátyola és öve áttetsző zöld zománczosak. A keret elő- és hátlap
lapján fehér és átnemlátszó kék, vájt zománczczal ékes mértani díszítés 
között, négy gyémánt, négy rubinttal váltakozik. Elén három gyöngy és 
szintén áttört díszítés között e felirat: BOI VM FIDEI SVM. 16-ik század.

Kiállítja Blaskovich Marianne.

2 9  Ndsja.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal díszítve. Cziráda 

és lombdíszben gyémántos A-betü, balra a hit, jobbra egy nö alakja. Alul 
foglalt saphyr. 16-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 0  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Lomb és virágfüzér. Köze

pén gyöngyökből alkotott négyszirmú virág, áttetsző vörös zománczos bi
bével, kék porodákkal. Fölötte s alatta, egy-egy nagyobb gyöngy; az 
alsó mellett kétoldalt, egy-egy rubint. Lenn, három gyöngy függ A lomb 
és virágdísz áttetsző zöld, kék és vörös zománczos, úgyszintén a hátsó 
lap is. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 1  Rn. Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Fenn, félig fekvő helyzetben 

szabadon álló, zománczos nő-alak — h. o'ojj m. — Haja arany, arcza, melle, 
karjai és czombjai fehérek. Testén aranyalapú, zöld pikkelyü vért, fönn és 
lenn, gyémántszegélylyel. Száras sarui aranyból valók, zöld zománczos 
díszszel; aranyszegélyü ruhája áttetsző kék zománczos. Két vállán, hasán, 
tomporán s jobb czombján és a saruk szárán, egy gyémánt mellett, egy-egy ru
bint. Fején, mellén, bal karján, jobb térdén, véknyán, és tomporán egy-egy 
gyémánt. Az alak lombos díszen ül s e lombdísz, át nem látszó fehér s áttetsző 
zöld, vörös, kék és sárga zománczos. A lombdíszről öt gyöngy függ. A kö
zépső fölött két, oldalt egy-egy kisebb gyémánt. A hátsó oldal azonos az elő- 
oldallal, de a vért és a saruk szárának szegélye kék, vájt zománczos, a 
karokon fekete zománczos karperecz és a saruk talpa arany alapon, fekete 
zománczrajzokkal ekes. 16-ik század. Kiállítja gr. Batthyány Elemér.
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3 2  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Közepén Cimon és Pera szaba

don álló zománczos alakjai. Az alakok fehérek. Cimon ölén érdes arany 
lepel, Pera köntöse áttetsző kék, ruhája érdes arany. Cimon guilloche-ozott 
kék zománczos kövön ül, melyhez lába van lánczolva. A leány mellett kék 
korsó. E csoport áttört és zománczos lombdíszben van. A zománcz színei át
tetsző vörös és kék, át nem látszó világoskék, világoszöld és fehér. Az ékszeren 
három fehér és fekete zománczos foglaláséi gyémánt, nagyobb rubint, két 
síma foglaláséi gyémánt — egy hiányzik — egy kisebb háromszögletes 
rubint van. A hátsó lap lombdísze át nem látszó fehér, zöld áttetsző vörös 
és kék zománczczal ékes. 16-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Livia.

3 3  Ndsfa.
Arany és ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. Rubintokkal ékí

tett, ötágú koronáról médaillon függ. A médaillon külső kerete festett 
zománczos csipkézetéi. Ezen belül rubintos karika, középen kristálylap s 
ezen fehér zománczos mezítelen nő-alak — Charitas — két gyermek között. 
Hajékén áttetsző vörös és kék s át nem látszó zöld zománcz. A hátsó lap 
áttört dísze festett zománczczal ékes. 17-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benczések kincstára.

3 4  Násfa-rés
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, fekete és fehér zománczczal, 

gyémántokkal és két gyöngygyei díszítve. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 5  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal, ékkövekkel és 

gyöngygyei díszítve. Szt. Hubertust ábrázolja a szarvassal és kutyával kis 
fülkében, melynek külső íveit caryatidos-oszlop tartja — az egyik hiány
zik. 16-dik század.

Kiállítja gr. Zichy Livia.

3 6 Ndsfa.
Arany. Öntött és áttört munka, festett zománczczal és gyémántokkal 

díszítve. Csokrot példáz. A zománcz színei fehér, zöld, rózsaszínű és fekete.
17-ik század.

Kiállítja a maria-czelli benczések kincstára.

3 7  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Nyilazó, szárnyas Amor szaba

don álló alakja, két lánczon, czirádáról lóg. Az áttört czirádán két világos 
kék zománczos nefelejcs, és három virág fehér s helyenként világos kék 
porodával, rubint, bibével. Ezek alatt két galamb. Az egyik lánczon egy, a 
másikon két virág, áttetsző sötétkék zománcz szirmokkal, gyöngy poro-
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dákkal és rubint bibével. Az Amor teste halvány rózsaszínű, festett zo- 
mánczos. Göndör, arany haján rubint és nefelejcs koszorú. Fülében gyöngy. 
Szárnya elöl rubintokkal kirakva; hátul át nem látszó kék zománczczal 
czifra. Nyakán kék zománcz pettyek, gyöngyfüzért példáznak. Derekán öv 
rubintokkal, ezen a nyilas puzdra vájt kék zománczczal. Róla a lánczhoz 
hasonló virág lóg. Lábcsuklyóján rubint. Az íjj és nyíl szintén rubintokkal 
van kirakva. 17-ik század.

Kiállítja Sombory Sarolta.

3 8  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Nyilazó Amor. Hasonló az 

előbbihez a következő eltérésekkel. A czirádán két áttetsző zöld zománczos 
levél alatt; áttetsző vörös zománczos szív és két összefogódzó kéz. A láncz 
virágain a szirmok fehér és fekete, festett zománczczal ékesek. Porodájuk 
színes. Az Amor fehér, fején zöld zománczos levélkoszorú. Szárnyain a 
tollak felváltva zöldek és rubinttal czifrák elöl, hátul pedig fekete, zöld és 
át nem látszó kékek. Nyakán rubint füzér. Puzdráján fekete vájt zomán- 
czot látunk. 17-ik század.

Kiállítja gr. Károlyi Sándorné.

3 9  Násfa.
Arany. Öntött és vert munka ékkövekkel, gyöngyökkel és festett zo

mánczczal díszítve. Csokrot példáz, közepén rózsával. 18-ik század.
Kiállítja az orsz. m. iparm. Muzeum.

4 0  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, dalmatinokkal és zománczczal 

díszítve. Vadász vállára vetett puskáján nyúllal, lombdíszben. 17-ik század.
Kiállítja gr. Zichy Livia.

41 Násfa.
Csokorforma. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 2  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Síma hátlapját áttört díszítés 

szegélyzi, áttetsző sötétkék, zöld és vájt fehér zománczczal. Fenn három 
virág között — a szirmokon áttetsző vörös, zöldeskék éá fehér zománcz, 
részben érdes arany — erősen kimagasló foglalatban, rubint. A foglalat 
fehérre és feketére zománczolt. Ez alatt két gyöngyvégü, rubintos gúla 
között trónus, benne koronás király ül. A húsrészek fehérek, vértje kék, 
köntöse és lábbelije zöldek. Három erősen kiszökellő rubintos gombot látunk 
a gúlák és a trónus alatt. Legalúl szárnyas angyalfő. Hátlapján díszedény
ből kinövő virág bokréta, zománczban. ié-ik század.

Kiállítja br. Prónay Dezső.
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4 3  Ndsfa.
Arany. Öntött munka. Syrén szabadon álló zománczos alakja. Felső 

teste fehér, a haltest guilloche-ozott áttetsző zöld zománczos. Derekán kék 
zománczos lepel. Az ékszert öt rubint, négy táblakő s három gyöngy 
díszítik. 17-ik század.

Kiállítja a máriaczelli benczések kincstára.

4 4  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal és gyöngyökkel 

ékítve. Áttört lombdísz. Rajta két nagy gránát, közötte amethyst, alatta 
beryll. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 5  Ndsfa.
Arany. Öntött, vésett és áttört munka. Áttört czirádás alapon, melynek 

alsó része fonalasán vésett alapú, áttetsző zöld és vörös s át nem látszó 
zöld zománczczal ékes, virágcsoport emelkedik. A külső kört négy nagyobb és 
négy kisebb virág képezi Rajtuk egy-egy táblakő. A belső körön váltakozva 
négy nagyobb, négy kisebb, négyújjú, orchidea-virág. Középen négy gyöngy
ből virág; tetején táblakővel. A zománcz színei: át nem látszó világoskék, 
világoszöld, fehér és áttetsző vörös, sötétkék és sötétzöld.

Kiállítja Kárász Géza.

4 6  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Lomb és cartouchedíszben, fenn 

és két oldalt egy-egy hatszirmú virág. A szirmok váltakozva áttetsző vörös, 
és át nem látszó fehér zománczosak. Középen orchidea virágok közt, fekete 
zománczrajzú foglalásban, táblakő. A cartouche, lombdísz és orchideák 
zománcza át nem látszó világoszöld és fehér s áttetsző vörös, sötétzöld 
és sötétkék. A hátsó lapon zománcz nincs. Az ékszeren körül, három 
gyöngy s egy táblakő.

Kiállítja Kárász Géza.

4 7  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Kettős S-ből alkotott fehér és 

fekete vájt s áttetsző vörös zománczczal ékes. Legfelül hatszirmú virág 
táblakővel. A virág szirmai fonalasán vésett alapú áttetsző vörös, körülte 
a bogyók át nem látszó világoszöld zománczosak.

Kiállítja Kárász Géza.

4 8  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Zománczos lomb és violaszín sár

kány-főkben végződő czirádadísz fölött, két gyémánt és négy rubint keresztet 
képez. Ez ékkövek foglalásai fekete zománczosak. A díszítményeken át nem 
látszó fehér és világos kék s áttetsző vörös, sötétzöld és sötétkék zo-
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máncz. Az ékszeren oldalt két; alól három gyöngy függ — s a nagyobb 
köveken kívül, nyolcz rubint és hét gyémánt díszíti. Az áttört mívű hátsó 
lap át nem látszó fehér, fekete és kék s áttetsző vörös és sötétzöld zo- 
mánczos. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 9  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal díszítve Sárkány- 

fejbe végződő lombdísz, virágok és czirádák, gyémántokkal és rubintokkal. 
Alul két smaragd között, öreg rubint lóg. Hátlapján kettős czímer. 16-dik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 0  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, gyémántokkal, fehér és kékes 

fekete zománczczal díszítve. Őszi rózsát példáz. 16-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

51 Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, gyémántokkal, fekete, fehér, 

kék és zöld zománczczal díszítve. Hasonló az előbbihez. 16-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 2  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, gyémántokkal és zománczczal 

díszítve. Áttört czirádás alapon, szintén áttört, stylizált levelek és virágok,
i6-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

53 Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal, smaragdokkal 

és gyöngyökkel díszítve. Rózsaforma. 17-dik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 4  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Középen szalagos szirmú virág 

smaragddal, melynek foglalásán kék zománcz nyomai. Kétoldalt egy-egy 
hat szirmú virág, szirmai vésett alapú, áttetsző vörös zománczosak. A négy 
sarkon egy-egy hasonló, háromszirmú virág. A cartouche-díszen világos
zöld, világoskék és fehér zománcz nyomai. Lenn három smaragd. A kö
zépső sodronyos, csipkézett foglalásban. Alján hatszirmú aranyvirág. A két 
kisebb fölött egy-egy gyöngy. Az ékszert a felsorolt köveken kívül, négy 
gyöngy és két rubint díszíti. 16-ik század.

K iállitja Kárász Géza.

Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Arany karikán médaillon függ.

55
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A médaillon kerete áttetsző vörös, fekete, zöld és kék zománczczal ékes. 
A négy czirádán ezenkívül át nem látszó világoskék és fehér zománcz is 
van. Középen fonalasán vésett alapú, áttetsző kék zománczos lap, fölött 
Venus és Amor szabadon álló zománczos alakjai. Az ülő Vénus mezítelen, 
csak ölét fedi érdes aranylepel, bal kezében zöld és vörös tollazatú ma
darat emel magasra, melyet a zöldszárnyú Amor elérni szeretne. A földet 
példázó alap áttetsző zöld és vörös zománczos. E középrész hátsó lapján 
át nem látszó világos kék zománcz.. 16-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

56 Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Czirádás és lombdíszben, szap- 

panbúborékot fúvó, Amor szabadon álló zománczos alakja. Teste fehér, haja 
arany, vállain érdes aranylepel. Jobb kezében arany szalmaszál, melynek 
végén gyöngy példázza a szappanbúborékot; bal kezében arany tálcza. 
A diszítmények át nem látszó fehér, fekete, világoskék és világoszöld s 
áttetsző vörös és sötétkék zománczosak. Az ékszert rubintok és topázok 
diszítik. A hátsó lap szintén zománczos. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 7  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Czirádás és lombdísz közepén, 

nyolczszirmú virág. A szirmok áttetsző vörös zománczosak, középen nagy, 
szívalakú, nemes opál. A diszítmények át nem látszó fehér, fekete és vilá
gos kék s áttetsző vörös és sötétzöld zománczosak. A czirádás dísz végeit 
két világoskék, sárkányfö képezi. Az ékszert tizenhat nemes opál és öt 
á-cabochon csiszolt rubint díszíti. A hátsó dísz szintén zománczos. Hagyo
mány szerint Izabella királynéé volt. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

58 Násfa.
Arany. Öntött munka. Fehér zománczos szarvason, kék öltönyü, gitározó 

nő-alak ül. A hátsó rész sima arany. Lent kis fül azt bizonyítja, hogy az 
ékszer valamire — talán imakönyvre (?) — volt erősítve. 16-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benczések kincstára.

5 9  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka zománczczal, rubintokkal és 

gyöngyökkel díszítve. Gitározó nő szarvassal.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

60 Násfa.
Arany. Öntött és vésett munka. Delfinen ülő nö-alakot ábrázol. A szo- 

borcsoportozat szabadon álló, zománczos. A nö teste fehér, haja arany. 
A delfin feje nagy gyöngy, teste guilloche-ozott áttetsző zöld és fekete;
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uszonyai, kopoltyúi és farka áttetsző vörös, zöld, kék és sárga zománczo- 
sak. Az ékszert két smaragd és két rubint diszíti. 17-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benczések kincstára.

61 Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka Fenn, kék zománczos szirmú, 

gyöngyös, rubintbibés virág. Ehhez három lánczocska fűzi az alsó karikát. 
A két lánczon violaszín zománczos, négy szirmú, virág van. A négy szi
rom között egy-egy gyöngy közepén smaragd, illetve rubint. Az alsó rubin- 
tos karika közepén, cseresznyeágon, szabadon álló, világoszöld zomán

czos papagály vájt aranydíszszel. A madár csőre s az ágon lévő cseresznyék 
áttetsző vörös zománczosak. A karikán négyfelöl, egy-egy kék és fehér 
szirmú, zománczos liliom, gyöngyökkel. Lenn három gyöngy íügg. A hátsó 
lapon fekete, fehér, világoszöld, violaszín s áttetsző vörös zománcz.
i6-ik század.

Kiállítja Horák Ede.

62  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Fenn vízi sárkányon ülő zománczos 

nympha alakja. Felső teste fehér, két ágú halteste guilloche-ozott alapú, át
tetsző zöld és fekete zománczos Haja s a két test összekötő része érdes arany. 
A sárkány feje át nem látszó világos zöld, előrésze világos viola, halteste 
fekete rajzú, zöld, vájt zománcz; farka áttetsző vörös és sötétzöld zomán
czos. Az alsó, két sárkányföben végződő czirádás dísz át nem látszó íehér,
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fekete és világoszöld s áttetsző vörös és sötétkék zománczos. Lenn, 
nagy gyöngy függ. Az ékszert egy rubint, egy topáz s kilencz táblakő 
díszíti. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

63  Ncísfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Az alsó rész előlapja cartouche-díszü, 

át nem látszó lila és kék, áttetsző vörös és világoszöld s fehér vájt zománcz- 
czal díszítve. Erre van erősítve a felsőrész, melynek közepén cartouche, 
lomb és virágdíszben, kiterjesztett szárnyakkal, támadó állásban, hattyú áll. 
A madár teste fehér, vájt zománczos. Csőre, lábai feketék, mellén három
szegletes ; szárnyain egy-egy négyszögletes táblakő. A lomb-, és cartouche 
dísz át nem látszó fehér, fekete és lilaszín s áttetsző sötétzöld, sötétkék 
és vörös zománczos. Lenn három gyöngy függ. Az ékszert összesen nyolcz 
táblakő, kilencz rubint s ugyanannyi gyöngy diszítik. 16-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.
6 4  Ncísfa.

Arany. Öntött, áttört munka. Középen háromágú, rubintos korona 
alatt, szabadon álló zománczos csoport, mely lovagló nö-alakot ábrázol. 
A nő fejéről érdes aranyfátyol hull alá, arcza, karjai fehérek, köntöse át 
nem látszó világoskék, ruhája áttetsző sötétkék zománczos. Derekán gyé
mánt, kezében arany olajág. A paripa kissé rózsaszínű-fehér, testét és nyakát 
rubintok diszítik. A korona mellett kétfelől egy-egy gyémánt, fehér és fekete 
zománczos foglalásban. A szoborcsoport talpát rubintsor képezi, közepén gyé
mánttal, kétfelől egy-egy rubintoszlop; végein s alatta, a felsőkhöz hasonló 
foglaláson gyémántok. A zománczos czirádadísz színei át nem látszó fehér, 
fekete és világoskék s áttetsző vörös, sötétzöld és sötétkék. Alól két, 
három-három gyöngyből s egy rubiniból képezett, stylizált virág függ. 
A hátsó részen zöld, kék és fehér zománcz nyomai. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

65 Ncísfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Fenn pallost tartó, szabadon álló 

oroszlán, madarat tartó rókán. Az oroszlán teste fehér, vájt zománczos, érdes 
arany sörényén gyémántos nyakék; első jobb lábában gyémántos kardot, első 
bal lábával czímerpaizsot — a Balassa czímerrel — tart. Hátulsó bal lábát az 
aranyos barna, zománczos rókára teszi. A róka körmei közt a fehér kakas. 
Az alsó czirádadísz végét, két világoskék zománczos sárkányfő képezi; eze
ken belül két delfinfő van. A díszítmények át nem látszó fehér, fekete, 
világoskék, sárgás zöld s áttetsző vörös, sötétzöld és sötétkék zománczosak. 
Az ékszert, négy nagyobb, táblakő diszíti. Lenn hat gyöngy függ. A díszít
mények hátsó lapja szintén zománczos. A czimerpaizs nem tartozik a nás- 
fához; később lett reá téve. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Múzeum.
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6 6  Rn. Násfa.
Arany, öntött, áttört, vésett észománczos munka. Táblakövekkel kirakott, 

két rubinton nyugvó, át nem látszó fehér és zöld s áttetsző vörös zomán- 
czos levéldíszszel ékített, ívalakú mennyezet alatt, melyről nagy táblakö 
függ alá; Tritonon ülő Amphytrite. E zománczos szoborcsoportot a felső 
taghoz egy-egy nagyobb s két kisebb aranykarika s zöld, kék és fekete 
zománczdíszű táblakő fűzi. Az első oldalon Amphytrite fehér zománczos 
teltét érdes aranyruha fedi. Felül a mellrész kivágásánál keskeny át nem 
látszó világoszöld s alól az övnél, áttetsző sötétzöld zománcz csíkkal. Jobb 
kezét, melyben tőrt példázó, aranyfoglalatú, háromszögletes táblakövet tart, 
szürke és világoskék át nem látszó zománczos sárkányfejen nyugtatja. Bal
ját a Triton vállára teszi. Haja arany, s ebből áttetsző sötétkék zománczos 
kendő hull le. Két vállán és hasán rubintok, mellén és térdein táblakövek, 
zöld czipős lába fejét nagy, zománczos foglalatú, rubint takarja el. A Tri
ton alakja ember, ló haltesttel. Az emberi testrész fehér, zománczos és 
áttetsző kék zománczos, aranyszegélyü vérttel, vállvédei rubintok, hasán 
nagyobb rubint; a lótest át nem látszó világos lilaszín, patái, áttetsző 
hamuszín zománczosak; e lótestet a haltesthez egy áttetsző vörös, s egy 
áttetsző zöld zománczos, csipkézett uszony fűzi, rajta egy táblakő; a 
haltest maga vájt világoskék zománczos, áttetsző vörös zománczos farkkal. 
A Triton előtt arany kevéssé zománczos, Amphytrite mögött át nem lát
szó világoskék s áttetsző sötétkék zománczos sárkányfő, ugyancsak zomán
czos levéldíszszel. Kétfelől oszlopkák rubinttalpon, egy-egy táblakő s ezeken 
gyöngy. A hátsó oldalon a mennyezet zománcz rajzokkal, a kövek foglala
tának hátsó része szintén kék, fehér és fekete zománczczal ékes. A szobor- 
csoport hátsó részén Triton fekete zománczrajzú farvédei és Amphytrite át 
nem látszó világoszöld zománczos czipője láthatók. A levéldísz és egyik 
sárkányfő át nem látszó fehér, fekete, világoskék és világoszöld s áttetsző 
sötétkék, sötétvörös és sötétzöld zománczczal ékes. 16-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

6 7  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Fenn táblakövekkel, áttetsző 

vörös s át nem látszó fekete zománczczal díszített korona alatt, Amor sza
badon álló zománczos alakja. Teste fehér, szemein világoszöld vájt zo
mánczos kötelék, közepén, táblakővel. Balkezében arany-íjj, jobbjában nyíl. 
Mellén, karjain egy-egy táblakő. A rubintos szárnyú alak, fonalasán vésett 
alapú zöld és sárga zománczos földgömbön ül, melyet gyémánt abroncs 
fog át. A földgömb mögött két, keresztbetett nyilas puzdra, egy-egy ru
binnal és két nyíl. Az alsó czirádák fekete és kék zománczosak. E felső 
részről két aranylánczon másik csoport függ, mely vizes bassint példáz 
úszó kentaurral; rajta kis aranyalak ül. A kentaur halteste aranydiszü, kék,

Magy. orsz. ötvösmű-kiállitás. III. <-





farka áttetsző vörös zománczos, feje és lábai aranyból valók. A vizet zöld 
zománezos hullámok példázzák. Belőlük két úszó delfin feje és farka lát
szik ki. A bassin szélén fehér zománczos gyöngy-sor; falán rubintok. A hátsó 
lapon Amor szárnyai s a földgömb mögött lévő puzdrák, áttetsző vörös és 
át nem látszó zöld, kék és fekete vájt zománczczal ékesek, 16-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Livia.

6 8  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. A násfa közepén, át nem látszó kék 

és fehér zománczczal díszített foglalatban, táblakö. Kétoldalt íjjat tartó angyal
kák hajukat kivéve, fehér zománczczal borítva. Ezek a nagy táblakő fölé 
apróbb táblakövekkel, fehér, gyöngyöt példázó zománczcseppekkel és áttetsző 
vörös gombokkal ékített császári koronát tartanak. A korona alatt barna 
tevén áttetsző sötétkék ruhájú, félig mezítelen nö-alak ül. Az angyalok áttetsző 
sötétvörös, fehér és át nem látszó világoskék zománczczal ékített, érdes 
felületű, lombdíszben ülnek. A nagy táblakő alatt, kétlevelü orchidea áttetsző 
sötétvörös, át nem látszó kék és zöld zománczczal díszítve. Ez alatt két kis 
lánczon rubinttal ékített, fehér zománczos ló, erről pedig gyöngy függ alá. 
16-ik század.

Kiállítja gr. Török László.

6 9  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Rubintkör közepén, szabadon 

álló papagály cseresznyeágon. A madár teste világoszöld zománczos, arany- 
szegélyű toliakkal. Szemei, csőre, áttetsző vörös zománczosak, úgyszintén a 
nyakán levő karika s az ágon a két cseresznyeszem. A kis ág levele át
tetsző zöld zománczos. A rubintkör négy külső ékén, a felső láncztagok 
díszén s a kapcson lombdísz, át nem látszó fehér, világoskék és fekete s 
áttetsző sötétkék és vörös zománczczal, gyöngyökkel, táblakövekkel és rubin
tokkal. Lenn három gyöngy függ. A karika hátsó lapja fekete, fehér, 
világoskék és zöld zománczos. A többi lombdísz az előrészhez hasonló. 
16-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

7 0  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Zománczos kapocsról, két 

gyöngy alatt, vízi sárkány függ. Feje és elörésze violaszín zománczos. Háta 
nagy gyöngy. Testén a csipkézet s az ékszer díszítményei át nem látszó 
fehér, fekete és világoszöld, világoskék s áttetsző vörös, sötétzöld és 
sötétkék zománczosak. Az ékszert tizenegy rubint, öt táblakö s egy nagy 
smaragd díszíti. Lenn három gyöngy. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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Arany. Öntött munka. Áttetsző vörös zománczos kapocshoz, melynek
5*
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közepéről gyöngy függ, lánczocskák hallá foglalt gyöngyöt fűznek. A hal 
feje és farka fehér s áttetsző vörös, zöld és kék zománczos. Fején és far
kán egy-egy gyöngy függ.

Kiállítja Kárász Géza.

72  Nrísfa.
Arany. Öntött és áttört munka. Czirádás díszben, szabadon álló, 

fekete vájt, zománczos, dudáló majom. Hátán áttetsző vörös zománczos 
csuklya, derekán fehér öv. A dudát nagy gyöngy példázza; sípja arany. 
A czirádás dísz át nem látszó fehér és kék s áttetsző vörös és zöld zomán
czos. A majom a duda áttetsző sötétkék zománczos zsákján ül, melyhez 
övénél fogva van lánczolva. Az ékszert három rubint díszíti. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.F

7 3 Erem.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Élén sodrony szegélyzi. 

Elől a pásztorok imádása domborműben, az előtérben. A háttérben Krisz
tus keresztelése, az Úr színe változása és föltámadása. Alul két czímer. 
Az érem szélén: IPer ba glaubt tmnb getaufft nnrbt, bér tüirb Selig. 
IPer aber nicfyt glaubt bér trúrbt oerbampt rnerbén. ZTTarci am Center.
Hátlapját a következő vésett felirat tölti k i: ANNO Chrifti fupra milleii- 
mum quingenteíimum Septuagefimo et tertio, dieoctaua meníis Iuly, 
minutis quindecim ante solis ortum, nafcitur Norimbergas Carolus Pels, 
honefti viri Eduardi Pels Antuerpienfis, ex Maria Odpaliin uxore filius, 
cui poftero die facrobaptifmaiiffonte abluto, et per eundum Ecclefiae 
Chrifti inferto, fufceptores eius Wolfgangus Hofrnan et Erhartus EChem 
mumifmahocpias recordationis caufa E. F. Deum precantes vt faciat eum 
vas mifericordiae Reipublicie atq. Patrias falutare. Ez alatt: (Lauf ift ein
B a b  bér unbergeburt. Scfyabt nit bas  m an  ba tm ber m urt. Dem 
ta u f foil e infrum  erlief leber P o r  (Bott tmb r>elt ge3engnus 
geben. 1573.

Kiállítja Kárász Géza.

7 4  Rn. Erem.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Előlapján domború gyü

mölcs és virágkoszorú négy szárnyas cherubfejjel. Ezen belül Krisztus a 
gyermekekkel, szintén domborműben. Körülötte: LASSET DIE KINDLEIN 
ZV MIR KOMMEN. MARC : 10. Hátlapján babérkoszorú, belül Krisztus 
keresztelése és e felirat: WER DA GLZEVBET VND GETAVFFT WIRD 
DER WIRD SELIG WERDEN. MARCI AM 16. 16-dik század.

Kiállítja Pulszky Tessa.

75  Go. Golyó.
Kristály, foglalványban. A foglalvány ezüst, aranyos. A golyót négy
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pánt fogja körül, az egyik csuklyában járt. A pántok gerinczét sodrony, 
szélét csipkés, vésett párta képezi. Felül-alul fül. 15-ik század.

Kiállítja a pozsonyi társas kápt.

7 6 Láncéremmel
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vert és vésett munka. Egyik végén 

érem, Verancsics esztergomi érsek arczképével; a másikon gránátokkal 
ékes golyó. 16-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 7 Emlékérem.
Arany. Károly főherczeg arczképével.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 8  L a n c i.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, ponczolt és vésett munka. Négyfajta 

szemekből áll. Az egyik gomb, melyet közepén ponczolt gyűrű két félre 
oszt. A két félen bevert kacs, czápás alapon. Végein a fülek, négyszirmú 
virágban ülnek. A másik fajta szintén gombforma, áttört. Közepén síma pánt. 
Két felét öt-öt hegyes levél képezi. A harmadik lapos gomb, ponczolt 
gyűrűvel és csak kissé áttört, csipkés szélű, levelekkel. A negyedik végre 
diobelesforma. A láncz végén edényalakú gomb, három szabadon álló haj
lott füllel. 16-dik század.

Kiállítja gr. Szápáry István.

7 9 Emlékérem.
Arany. Öntött munka, zománczczal díszítve. Báthory Gábor érme. 

Elén gyöngyök. Szélén vésett alapon áttetsző zöld zománczos; áttetsző sötét
kék belül. Hátlapj án foglalt rubint koszorú veszi körül a feliratot. Ez kék 
zománcz alapon, arany. 1611.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

8 0  Re. Emlékérem kegyldncirol.
Arany, ezüst foglalványnyal. Öntött, vert és áttört munka. Gyémán

tokkal ékes koronáról lóg, szintén gyémántos foglalatban. Előlapján Maria 
Theresia, hátlapján I. Ferencz császár arczképével. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

81 Lánci.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és áttört munka. Gombforma és csavart 

gerezdekből álló, hosszúkás szemek. 16-dik század.
Kiállítja az orsz. iparművészeti Muzeum.

8 2 Re. Kegy lánc£
Arany és ezüst. Öntött, áttört, vert és ponezozott munka. A láncz 

párosával összefűzött S alakú aranyszemekből áll. A középrész császári 
korona, harminczegy, ezüstfoglalatú, gyémánttal ékítve. Erről gyémántos
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lombfüzérben, nyolcz nagyobb és számos kisebb gyémánttal környezve, 
arany emlékérem függ alá VI. Károly császár arczképével s e felirással : 
CAROLUS . VI. D. R. I. S. A. GE. HI. HU. BO. REX. A hátlapon 
felhőkörben földgömb s e felírás: CONSTANTIA. ET. FORTITUDINE. 
A császár karpánczélján BECKER f— az érem készítőjének neve olvasható. 
A kegylánczot 1735-ben kapta egy Orczy báró a mért Békésben szétvert 
egy magukat kuruczoknak valló rablóbandát. 18. század.

Kiállítja br. Orczy Béla.

8 3  Re. D ís i  — korona.
Ezüst. Öntött, áttört, vert és ponczolt munka. Császári koronát pél

dáz, rubintokkal és gyöngyökkel diszítve. 18-dik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

8 4  Emlékérem — médaillon.
Valentinus Frank arczképével. 17-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 5  Emlékérem.
Előlapján, Johann Georg Jülich — Cleve — és bergi herczeg arcz

képével. Hátlapján felesége, Margaretha Sybilla. 16-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

86 Erem.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Erős sodrony szegélyzi. 

Előlapján ládán ülő gyermek, jobbjában galamb, bal kezében erszény. 
A galamb és erszény egymáshoz fonallal kötve. Körülötte vésett felirat: 
BARTOLOME* ZYNLIN* IST* GEBORN • Hátlapján 1597. DEN • 23. 
AVGVSTI• ZWISCHEN 10 VND • n *  VHR• IST- GEFATTER• ZA- 
CHERIS • DALHAMER- V. EHRT- LM- DISEN • PFENNIG.

Kiállítja Kárász Géza.

8 7  Emlékérem.
Miksa főherczeg arczképével. 1612.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

88 Emlékérem.
Ezüst. Öntött és vésett munka. Bécs felszabadításának emlékére verve 

1683-ban.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

8 9  Kegyeleti érem.
Arany. Öntött munka. Kerekded. Élén erős, csavart sodrony. Előlap

ján Krisztus, körülötte : 3^? bírt bctS Cícfyt bér Welt 3 °  : 8 . Hátlapján 
két czímer és e felirat: 3 «  (Einem stellt Unfer Seblíotfeítl] Unb 311 

femjeiben Un fér jnflncfyt J 632 .
Kiállítja Gráfi Józsefné, br. Győrffy Róza.



90 Erem  — aranyos.
Arany. Vert munka. Előlapján I. József eszményített arczképe, tollas sisak

kal és vérttel. Alatta IOSEPHUS I. D. G. ROM. ET HUNG. REX. Szélén 
körül: DOMINUM FORMIDABUNT ADVERSARY EIUS, ET DABIT 
IMPERIUM REGI SUO. i REG. CAP. 2. 10.+ Hátlapján a Habsburg-ház 
családfája. Körülötte POTENS IN TERRA ERIT SEMEN EIUS. GENE
RATIO RECTORUM BENEDICETUR. Élén domború betűkkel AN 
REICHS DUCATEN GOLD, NETTO HUNDERT DUCATEN, IN 
BANCO. A fa gyökerei alatt a készítő neve: BRUNER.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

ELSŐ  TÁ RLÓ .

1 Hajék.
Arany. Öntött, vésett és áttört munka. Két 16-ik századbeli nás- 

fából, melyek középütt alkalmazvák s húsz 17-ik századbeli boglárból 
összeállítva. A középső nagy násfán áttetsző vörös, át nem látszó sötét
kék és fehér zománczczal díszített, helylyel-közzel fekete zománczos fog
lalásban topáz és négy rubint keresztet képeznek. A fölötte kis násfa, át 
nem látszó kék, fehér és áttetsző vörös zománczczal díszített cartouche és 
két virág fölött, három, szögletes foglalású rubint, fehér zománczczal díszí
tett tollon.

Kiállítja gr. Széchényi Dénesné.

2 Mentekötő csalt.
Arany. Öntött és vert munka. Eredetileg három csokorforma násfa. 

A szalagok ágai kívül és belül rubinttal, gyöngygyei és zománczczal éke
sek. A középső násfa két oldalán, két hozzá nem tartozó, rózsaforma bog
lár. Alúl két boglár és egy gyöngy lógnak. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Jenő.

3 Fülönfüggő. — 2 drb.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 Mentekötő.
Arany. Öntött, vésett és áttört munka. Tíz boglárból, négyszögletű 

láncztagokból s egy középrészből áll. A boglárok felső része a 17-ik szá
zadból való, stylizált virágokat ábrázolnak, át nem látszó világoskék és 
fekete s áttetsző vörös és zöld zománczczal. Bibéje rubint, részben fekete 
zománczos foglalásban. Az alap újabb, érdes arany munka fehér, fekete, 
kék s áttetsző vörös zománczos. E boglárokat háromízü, lapos tagokból 
összeállított lánczok fűzik egybe, rajtok fehér és fekete zománczos dísz-
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ben, fekete zománczos szirmú virágok, fehér zománczos, illetve gyöngy- 
bibével. A középboglár dúsan áttört munka, fehér, fekete s áttetsző zöld 
zománczos, rózsát példázó. Közepén nagyobb, körül kisebb gyémántok. 
E nagy virágból hat kisebb virág sugárzik ki, fehér, kék s áttetsző zöld 
zománczczal ékesek, smaragd bibével. A hátsó rész fekete és fehér zománczos,

a középbogláron e 18. századbeli felírás Cjj'DíSl'rtMV ÍV^R EX’ fekete 
zománczban.

Kiállítja b. Orczy Béla.

5 Fésű.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, különféle leginkább 18. század

beli ékszerrészekből összeállítva, rubintokkal, gyöngyökkel, kék és fekete 
zománczczal díszítve.

Kiállítja gr. Széchenyi Dénesné.

6 Ndsfa.
Arany. Vert munka. Csokrot példáz négy széles, szalagforma és négy 

vékony, fonalforma ággal. A szélesebbeken fekete festett zománcz, gyön
gyökkel. A vékonyakat fehér és fekete zománcz borítja. Közepén gyöngy
rózsa. A csokor háta világoskék zománczos. 17-ik század.

Kiállítja br. Prónay Dezső.

7 Re. Mell-éh.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört, vert és vésett munka. ív 

alakú, hat nagy gyöngygyei ékes alapon, négy áttört gyémántos rózsa, alatta 
három-három rubinttal. Közepén szintén áttört, kimagasló dísz, zománcz- 
bibéjü, apró két virággal. 18-ik század.

Kiállítja Dessewffy Pál.

8 Boglár.
Arany. Öntött, áttört munka. Hat nagyobb, hat kisebb. Cartoucheok- 

ból és virág alkatrészekből összeállítva. A boglárok át nem látszó fehér, 
fekete és világoskék s áttetsző vörös, sötétkék és sötétzöld zománezosak. 
Közepükön egy-egy táblakö, kétoldalt egy-egy gyöngy.

Kiállítja Csekonics Constance grófnő.

9 Boglár — y drb.
Rózsaforma. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10 Boglár — 4  drb.
Kettős S-forma. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 — 13 Fülönfüggők.
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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14 Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. S-alakú, fekete és fehér 

zománczczal diszítve. Közepén kisebb S-alakú részen rubint. 16-ik század.
Kiállítja br. Fechtig J.

15 Re. Kapocs.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Két azonos, kerek tagból s 

egy középrészből áll. A két kerek tag, kerete gyémántokból alkotott 
virágfüzér, belül fonalasán vésett alapon, áttetsző sötétkék zománezos lap, 
melyen gyémántokból kirakott vár áll sziklák tetején, tornyain félholdas 
zászlókkal s egy-egy pálmával. A kapcsot elfedő középrész gyémánt virág, 
lombdíszben. 19-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

16 Fülönfüggő, egy pár.
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Fülönfüggő, egy pár.
17-ik század.

Kiállítja az orsz. iparművészeti Muzeum.

18 M ellál f  — hattyú.
Arany. Öntött és áttört munka. Testét fehér zománcz fedi. Középen 

szabálytalan formájú nagy gyöngy, gyémántokkal környezve. Szeme rubint. 
17-ik század.

Kiállítja br. Kemény Kálmánné.

19 Násfa és hét cfráda.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. A násfa sas formájára készítve. 

Testén és szárnyán fekete vájt zománcz. Mellén és szárnyán gyémánt. 
A czirádán fekete, fehér és világos kék zománezot látunk. Alján két gyöngy 
között gyémánt, cseppalakú foglalatban lóg. 16-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

20 Fülönfüggő, egy pár.
Arany. Öntött munka. Nyolcz szirmú virág. A szirmok felváltva fehér 

és fekete zománczczal ékesek. Közepén foglalt ékkő. 17-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

21 Fülönfüggő, három pár.
17— 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

22 Násfa.
Arany. Öntött és áttört munka. Középrészből, két oldalboglárból s 

függő csokorból áll. A középrész virágot, az oldalboglárok szalagrajzokat 
ábrázolnak s átnemlátszó fekete, fehér és kétféle kék zománczczal ékesek.
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A zománczban apró aranypettyek. Az alsó csokor hasonló kivitelű; róla 
rubintkörben, gyöngy függ. Az egészet rubintok és gyöngyök ékítik. 17-ik 
század.

Kiállítja Dessewffy Pál.

23 Boglár.
Arany. Öntött és vésett munka. Három csokor, melyek egyik ága fehér, 

másik fekete zománczos, apró arany pettyekkel, háromszöget képez. Közé
pen kék zománczos háromszög, aranydíszszel, szögleteinél egy-egy fekete
fehér virággal. Tetején egy, körülötte három, sodronykeretben ülő gyöngy. 
A csokrok közt vésett aranydísz. ié-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

24 Boglárok.
i6-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

25 Boglár — 10 drb.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

26 Nyaklánc% sassal.
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

27 Boglár — 4  drb.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Czirádás dísz fehér és vörös 

zománczczal, közepén rubinttal. Hét gyöngy czifrázza, három lenn lóg.
16-ik század.

Kiállítja gr. Zay Albert.

28 Boglár — 8  drb.o
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Két hosszabb és két rövidebb, 

keresztbe állított S-forma rész, stylizált virágot példáz. Bibéje rubint, mel
lette két gyöngy. A szirmok fehér, át nem látszó kék és áttetsző vörös zo
mánczczal ékesek. 16-ik század.

Kiállítja gr. Zay Albert.

29 Boglár — /  drb.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Keresztbe állított két S, fehér 

és áttetsző vörös zománczczal,. négyszirmú virágot példáz. Felette négy sty
lizált poroda. Mindegyik bogláron gyöngy, fehér, át nem látszó kék, vilá
gos zöld és zöldes kék zománcz. Bibéjök foglalt rubint. 16-ik század.

Kiállítja gr. Zay Albert.

30 Boglár.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Czirádás, fehér és fekete zomán

czos, áttört alapon, szintén áttört mívű virág két gyöngygyei, gyémánt 
bibével és fekete, fehér és áttetsző vörös zománczczal diszítve. Lenn 
gyöngy függ. 16-ik század. Kiállítja gr. Zay Albert.
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31 MelltíL
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Czirádás dísz. Fehér és áttetsző 

vörös zománczczal díszítve. Közepén négyszirmú virág, gyémánt bibével. 
Még négy táblakő és két végén egy-egy gyöngy, ékesíti. 16-ik század.

Kiállítja Hampel Tózsefné, Pulszky Polyxena.

32 Melltíí.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Hasonló az előző számhoz. 

A két gyöngy hiányzik.
Kiállítja gr. Bánffy György.

33 Násfa.
Sas formájára készítve. 16-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

34 Karperec  ̂— 2 drb.
Arany. Vert és sodronyos munka. Hét négyszögletes tagból össze

állítva, melyek eredetileg öv vagy láncz részei voltak. A tagok kétfélék. 
Hétnek sodronykeretes, síma, arany mezején két, hegyével egymásnak 
forduló, fehér zománczos félhold ; a zománczban apró arany csillagokkal 
— nagy részük kihullott — köztük egy ágon három, zöldeskék zomán
czos tulipán, sodronyszéllel. A másik héten sodronyos és sötétkék zomán
czos keretben, zöld színű keresztvirág, fehér és világoszöld levelekkel; az 
odaerősített pánt zöld zománczos. A tagokat egybefüző karikák újabb kele
tűek. i6-ik század.

Kiállítja Hammersberg Jenő.

35 Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. Megfordított S-alakú csokor, 

fehér, világoskék s áttetsző vörös zománczczal, rubinnal s gyöngyökkel 
ékítve. Közepén rubintról, szabálytalan alakú gyöngy függ.

Kiállítja gr. Bánffy György.

36 Boglár — 2 drb.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

37 Boglár.
Arany és ezüst. Öntött, áttört és vésett munka. S-forma, fehér vájt

s áttetsző vörös zománczczal és két gyöngygyei díszítve. Közepén későbbi 
korból, valószínűleg a 18. századból származó, foglalt, gyémánt bibe. 
i6-dik század.

Kiállítja gr. Zichy Livia.

38 Násfa.
16-dik és 17-dik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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39 Boglár — ) drb.
Arany. Öntött, áttört munka. Három liliomvirág. A szirmok fehér 

és sötétkék zománczosak. Köztük egy-egy kerek virág, sodronykeretben ülő 
gyöngygyei. 16-ik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

4 0  Boglár — 2 drb.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Közepén kék, fehér és fekete 

zománczos, négyszirmú, keresztalakú virág. A külső czirádák érdes felü- 
letüek. 16-ik század.

Kállitja Ráth Györgyné.

41 Boglár — } drb.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Három szirmú virág. A szir

mok, karélyok, fehér zománczos, aranykarikákkal és vonalakkal. Kívül 
három érdes karély s kék és zöld zománczos levelekkel. 16-ik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

42 Boglár — ) drb.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Az alap S-alakú, fehér zománczos, 

bevert aranypettyekkel. Ezen táblakő-bibés virág, kék, fekete és fehér zomán
czos, aranypettyes virág között. Jobbról és balról egy-egy gyöngy. i6. század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

4 3  Boglár — 2 drb.
Arany. Öntött, sodronyos munka. Virágot ábrázol keresztalakú, hasí

tott végű szirmokkal, a szirmok között sodrony keretben ülő gyöngyök
kel. Középen két zománczos, hatszirmú virág, táblakővel. 16-ik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

44 Boglár.
Arany. Öntött, sodronyos munka. Az alsó részen, fehér és kék zo- 

mánczpettyes díszben négy gyöngy bibés virág. Az alsó részről két, egy
mást metsző, íves pánt emelkedik ki, összeszögelléseiken egy-egy lándzsa
alakú szirommal — egy hiányzik — közöttök táblakővel. 16-ik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

45 Násfa.
Arany. Vert munka. Csokor, rubintokkal és festett zománczczal ékítve. 

Közepén violaszín szirmú, sárga porodás virág, a csokor négy ága közt 
egy-egy gyöngy. Alól, két facette-ozott saphir közt, köszörületlen sma
ragd íügg. 17-ik század.

Kiállítja Ráth Györgyné.

46 Násfa.
Ezüst, aranyozva és arany. Öntött, áttört és ponczozott munka. Fenn 

két ponczozott foglalatú gránát közt, fehér, vájt zománczos testű pelikán,
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csőrében gyöngygyei. E madár 17-ik századbeli munka, úgyszintén az 
ékszer többi része, kivévén a virágokat, melyek 18-ik századbeliek. Lenn a 
csokron, gyöngy függ. Az egész ékszer síma lapra van erősítve, s gyön
gyökkel, rubintokkal és gránátokkal ékítve.

Kiállítja gr. Keglevich István.
4 7  Násfa.

Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal díszítve. 
Csokorról lóg. Sima hátlapra erősített, áttört, czirádadísz közepén gitározó 
nö szarvassal. 18-ik század.

Kiállítja Des Echerolles Kruspér Sándor.

4 8  Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és zománczolt munka, ékkövekkel és 

négy gyöngygyei díszítve. Kiterjesztett szárnyú, fehér hattyú, zöld lombo
kon áll. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Livia.

4 9  Fülönfüggő', egy pár.
Arany és ezüst aranyozva. Öntött, áttört és ponczolt munka. Két azonos, 

egymás alatt függő, áttört boglár, fehér és fekete zománczczal és rubinttal 
díszítve. Az utóbbin három, későbbi korból származó, cseppalakú foglalt 
dalmatin. 18-ik század.

Kiállítja Szmrecsányi Dárius.

5 0  Fülönfüggő, egy pár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és hideg zománczczal ékes munka. 

Cartouche-dísz közepén virág, alatta gyöngy. 18-ik század.
Kiállítja gr. Zichy Livia.

51 Fülönfüggő, egy pár.
Arany és ezüst. Öntött és ponczolt munka, zománczczal és ékkövekkel 

díszítve. Rubint gomb alatt kék, festett zománczos csokor, alatta ismét 
rubint lóg. 18-ik század.

Kiállítja a somogymegyei vidéki bizottság.

5 2  Fülönfüggő, egy pár.
Ezüst, aranyozva és arany. Öntött munka. Sodronyos, négyszirmú virá

gokról, melyek közepén gyöngy van; rubintokkal s gyöngyökkel ékített 
pillangó függ, alján három gyöngygyei. 18-ik század.

Kiállítja gr. BánfFy György.
5 3  Násfa.

Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Zománczos lombdísz, közepén ru
bint. Fölötte s kétoldalt egy-egy gyöngy, alatta smaragd, lent gyöngy függ. 
A zománcz színei: át nem látszó fekete, fehér, zöld és háromféle kék. A két 
szélső gyöngy mellett, egy-egy ötszirmú, világos kék virág. A hátsó dísz 
ugyanoly fehér, fekete, kétféle kék és zöld zománczos. 16-ik század.

Kiállítja a kolozsvári acad. templom.
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5 4  Re. Boglár.
Ezüst. Öntött, vert, áttört és ponezozott munka. Szalagdíszből össze

állítva. Középen ponezozott foglalásií nagyobb gyémánt. Az ékszeren ezen
kívül három gyémánt és tíz rubint van. 18-ik század.

Kiállítja Békéi István.
55  Re. Násfa.

Ezüst. Öntött, áttört, ponezozott és vert munka, szalagdíszből alkotva. 
Lenn ponezozott foglalású gyémánt, fenn kék és sárga zománezos szirmú 
virág. E felett három rubintos, gyémántos szalagvég s egy ezüst száracska, 
végén eltört karika, melyen azelőtt ékkő függött. Az ékszeren tizennégy 
rubint s öt gyémánt van. 18-ik század.

Kiállítja Békéi István.

56  Boglár — 4  drb.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka Kettős S-ek. Külső széle érdes 

felületű, belső része pedig fekete és fehér zománezos, apró arany csilla
gokkal. Középen fehér zománezos, hatszirmú virág rubint bibével, szélén 
két áttetsző zöld levéllel s két rubinttal. 17-ik század.

Kiállítja Békéi István.
5 7  Násfa.

Arany. Öntött és áttört munka. Fenn ötágú korona, gombjai festett 
zománezosak, pántja rubintos. Alatta két stylizált, félkörbe hajló levél kö
zött virág, közepén rubinttal s mintázott festett zománczezal czifrázva. 
Lenn három gyöngy függ. Az ékszert összesen huszonöt rubint díszíti. 
A hátsó lap sima arany. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Jenő.

5 8  Pirosító tartó.
Arany. Öntött és vert munka, rubintokkal és zománczezal díszítve. 

Makkot példáz két lombbal. Csuklyóban nyílik. Belül három-három rekesz.
18-dik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

59  Násfa.
Arany. Öntött munka. Hatágú csokor. A felső oldal czirádás fehér 

alapon, festett zománezos keretű, smaragdokkal kirakott. Középen három 
nagyobb smaragd. Lenn kis karika, melyen kerekded, virágot példázó, szin
tén smaragdokkal és festett zománczezal ékes, médaillon lóg. A csokrok 
belső oldala világoskék zománezos. A hátsó lap fehér, és kék alapon fes
tett zománczezal ékes. Az ékszert összesen harmincz smaragd díszíti. Öt 
kő hiányzik. 17-ik század.

Kiállítja gr. Teleki Samu.

60  Boglár — 2 drb.
Arany. Öntött és áttört munka. Kerek. Szélén áttört lombdiszítmény,
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fehér alapon, fekete festett zománczczal. Belül, egy nagy smaragd körül, 
két sor kisebb, feketére zománczolt foglalatban. Az egyes smaragdok között 
fehér zománcz pettyek. 17-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benczések kincstára.

61 Medaillon és csokor.
Kristály, foglalványban. A foglalvány arany. Öntött és vésett munka. 

Kerekded. Elén négy zománczolt cartouche, közepén smaragddal. Mindkét 
oldalán nyilás. Ezt rubintokkal s smaragdokkal ékes foglalat szegi be. 
Belül kristály alatt, hártyára festett miniature: Krisztus az olajfák hegyén az 
egyik oldalon, az Úrvacsora a másikon. A csokor nem tartozik hozzá s 
későbbi korból való, szintén arany, zománczczal és rubintokkal díszített. 
A zománcz színei: áttetsző vörös, át nem látszó kék és fehér a médaillo- 
non. Fehér és áttetsző zöld a csokron. 16-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benczések kincstára.

62  Ndsfa.
Kétféle színű arany. Öntött, áttört és vésett munka, ékkövekkel 

díszítve. Három egymás alatt csüngő részből áll. Lombdiszítést példáz, virá
gokkal.

Kiállítja Csorna József.

63  Medaillon.
Arany. Vert munka, zománczczal díszítve. Keresztmódra elhelyezett, 

rekesz zománczos díszítmény közepén médaillon, benne üveg alatt: Szűz 
Mária az egyik, szt. Borbála a másik oldalon. 18-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benczések kincstára.

6 4  Médaillon.
Ezüst, aranyozva. Vert, sodrony zománczczal ékes munka. Tojásdad 

keret, két homokórát példázó klárissal megszakítva. A kereten belül mé
daillon, új foglalással. Benne üveg alatt festett halalfő az egyik, nefelejcs 
bokréta a másik oldalon. A külső keret élén tizenkét apró fül. 17-ik század.

Kiállítja gr. Teleki Sándor.

65  Médaillon.
Arany. Öntött munka, mintázott festett zománczczal díszítve. Kerete 

ezüst, aranyozás nyomaival. Égkék alapon egy szent domború, zománczolt 
mellképe. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

66  Médaillon.
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6  7 Dís .̂
Arany. Öntött és áttört munka, rekeszes festett zománczczal díszítve-
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A középső rózsából virágos ágak nőnek ki, félholdformájára hajolva fel. 
Az indákon gyöngyök, smaragdok, rubintok és zománcz. A zománcz szí
nei : át nem látszó, rózsaszínű, világos kék, zöld, fekete, sárga, vörös, áttetsző 
sötétviola és fehér. 17-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen András.

68  Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. Fenn négyágú csokor, fehér 

alapú festett és mintázott zománczczal. Mindegyik ágon egy-egv festett 
zománczos, kék alapú virág. Középen rubint. E felső részről kerek, áttört 
mívű, festett zománczos lap függ, közepén rubintok közt 18-ik századbeli, 
férfi-fejet ábrázoló, chalcedon cameoval. A hátlap festett zománczos.

Kiállítja gr.. Keglevich István.

69  Násfa.
Arany. Öntött és áttört munka. Az ékszer virágfüzér közepén, nagy virág

gal és festett zománczczal ékes. A zománcz színei: fehér, fekete, rózsa
szín, vörös, violaszín, háromféle kék, sárga, barna és zöld. A virágfüzéren 
váltakozva smaragdok és rubintok. A virág közepén nagy smaragd, körülte 
négy rubint, négy smaragd, ezek közt festett zománczos bordák s a nagy 
kö körül, hasonló porodák. Lenn három gyöngy függ. A hátsó lap köze
pén kék alapú, festett zománczos, nyitható médaillon.

Kiállítja Kárász Géza.

7 0  Násja.
Arany. Öntött és préselt munka. Közepén rubintos virág, fehér és 

fekete, festett zománcz levelekkel. Körülötte nyolcz, ötszirmú, fehérre és 
feketére zománczolt virág, ezek között kisebb arany virágok, hosszú száron. 
Még nyolcz rubint bibés, zománczos szirmú virágot látunk a szélén, kagyló
forma arany porodákkal váltakozva. 18-ik század.

Kiállítja a győri vidéki bizottság.

71 Ékszer-töredék.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. Közepén nagy gránát, 

foglalványán áttört czirádák szegélyzik. 17-ik század.
Kiállítja gr. Zichy Livia.

7 2  Morsus-Mellbogár.
i6-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 3 Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. Középen nagy virág, négy 

sor rubiniból alkotva, felül nagy gyöngygyei. E között, fekete és fehér 
zománczos szirmú virágokból és sodrony-foglalatú gyöngyökből egybefü- 
zött, koszorú. Erről boglár függ, melynek alapja áttört mívü, fehér zomán-
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czos diszü. Közepén, rubintkörben, sodronyfoglalatú gyöngy. A násfán fenn 
rubintszirmú virág, zománcz nyomaival. A középrész és az alsó boglár 
hátsó lapjain, kék alapú fehér és fekete, festett zománcz. Oldalt újabb, vé
sett csatt.

Kiállítja gr. Török László.

7 4  Medaillon.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött és áttört munka. Félhold alakú, át

tört, rubintokkal ékített ezüst csatiról, kis kapcson függ a médaillon; festett 
zománczos lombfüzér egy smaragd s gránátkörben egy antik onyx intaglio- 
val. A hátsó rész középlapja nyitható fedél, kék alapú festett zománczdíszszel. 
Az intaglio foglalatja későbbi — utólag lett az ékszerre téve. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Livia.
t

75  Re. Ékszer-rés{.
Ezüst és arany. Öntött munka. Gyémántokkal körülvett topáz s hat 

gyémántos levél és két gyémántos gyümölcs. 18-ik század.
Kiállítja Vékony Ferencz.

7 6  Ndsfa.
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 7 Ndsfa.
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

78  Fülönfüggő.
Arany. Öntött és áttört munka, zománczczal diszítve. Három egymás 

alatt lóggó boglár. Az elsőn négy szirmú virág, fehér és fekete zománcz
czal, rubint bibével. A második kerekded, közepén gyöngygyei. A harmadik 
két kék zománczú nefelejcscsel, rubinttal és három lógó gyöngygyei. 
17-ik század.

Kiállítja Berzeviczy Irnákné.

HÁTSÓ TARLÓ.

1 Boglár — 2 0  drb.
Arany. Öntött, áttört és vert munka, fekete, fehér és világoskék 

zománczczal diszítve. Stylizált virág, rubint bibével. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Nyakék.
Arany. Öntött és áttört munka, fekete zománczczal diszítve. Stylizált, 

négyszirmú virág, arany porodákkal és gránát bibével. Az egyikről áttört, 
rubintokkal, fehér és fekete zománczczal ékes nagyobb boglár lóg. 17-ik 
század. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6Magy. tört. ötvösmű-kállítás. III.
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3  Nyakék.
Arany. Öntött és áttört munka. Stylizált, fehér és fekete zománczczal 

ékes, virágot példázó boglárokból áll. Közöttük két-két gyöngy. Mindegyik 
boglár közepén rubint. A középsőről egy kisebb s erről ismét egy nagyobb 
boglár lóg. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Fülönfüggő — egy pár.
Arany. Öntött és vésett munka. Két egymáshoz nem tartozó részből 

áll. A felső zománezos, szerecsen fejjel ékes; a másik két áttört, fehérre, feke
tére és hátán világos kékre zománczolt, boglárból áll. A boglárok élén, zomán
ezos gyöngyök, közepén igaz gyöngy. Még egy gyöngy lóg alul. 17. század.

Kiállítja Szentmarjay Dezsőné.

5 Boglár — /7  drb.
Arany. Öntött és áttört munka. Tojásdad lemez, két félköralakú 

nyílással. Az egyik oldala fehér és fekete, a másik világoskék és fekete, 
festett zománczczal borítva. Elén apró zománezgyöngyök. Közepén igaz 
gyöngy. Bársony szalagra felvarrva s egymással kettős sor, felfűzött apró 
gyöngyökkel összekötve. 17-ik század.

Kiállítja Szentmarjay Dezsőné.

6  Boglár — /7  drb.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. Hasonló az előző szám

hoz, csak közepén gyöngy helyett; foglalt rubint ül. 17-ik század.
Kiállítja gr. Bánffy György.

7 Boglár — 10  drb.
Hasonlók az előbbiekhez, csak nagyobbak. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Nyakék.
Arany. Öntött és áttört munka, fehér és fekete, festett zománczczal diszítve. 

Áttört levelek rubinttal és közöttük apró, négyszirmú virágok. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Nyak ék.
Arany. Öntött, áttört és sodronyos munka, zománczczal diszítve. Két- 

két egymásba nyúló kör négy kis füllel váltakozik. Az egyik fajtában 
sodronykacsok, a másikban áttetsző sötétkék és át nem látszó fehér zo- 
máncz — émail en aplique — töltik ki a közöket.

Kiállítja Hampel Józsefné, Pulszky Polyxena.

1 0 Boglár — 12 drb.
Arany. Öntött és áttört munka. Négy ágú szalagcsokor, az egyes 

ágakon fenn levél, fekete zománczczal. A szalagok élén zománezpettyek; a 
közepén rubint. 17-ik század. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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11 Karperec
Arany. Öntött, áttört és vert munka. Hat, csuklyóban járó tagból áll. 

Az egyes tagok három újjá, rubinttal ékes levelek, apró, zománczolt ívecs- 
kékkel szegélyezve. Az ívecskékben négyszirmú, zománczos, virág. A leve
lek között, három-három rubint. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Nyakék.
Arany. Öntött és áttört munka. Öt fajta boglárból áll. Három S-forma 

fehér, fekete, zöld és sötétkék átnem látszó zománczczal diszítve. Köze
pén virág, gyöngy bibével. Négy, stylizált virág, sötétkék, fehér, fekete és 
zöld zománczczal és gyöngygyei diszítve. Tíz pedig hat szirmú virág, sötét
kék zománczczal s gyöngy bibével. A boglárokat két kis karika köti össze 
egymással. 16-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

13 Nyakék.
Arany. Öntött, áttört, zománczczal és rubintokkal ékes munka. Két

féle boglárokból áll, kettős arany lánczczai összekötve. 16-ik és 17-ik 
század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14 Nyakék.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka, gyémántokkal diszítve. 

Tizenöt, rózsaforma, boglárból áll. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Nyak ék.
Arany. Öntött és áttört munka. Fehér és fekete festett zománczczal 

ékes levelen, három egymás alatt álló rubint. E tagok kettős lánczczai van
nak egymással összekötve. Végén csatt. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Nyakék.
Arany. Öntött, áttört és sodronyos munka. Fekete zománczczal és 

gyöngyökkel diszítve. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Nyakék.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka, fekete zománczczal diszítve. 

Kerek lemezek és áttört tagok. Ezekről rózsák lógnak. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18 Nyakék.
Arany. Öntött és vésett munka. Rubint keretben tizennég)7 tojásdad, 

antik, onyx intaglio. Ezeket arany, közepén rubinttal s három lógó gyöngy-
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gyei ékes lombok, kötik össze. E nyakék annak előtte Josefine császárné 
tulajdonát képezte. 19-ik század.

Kiállítja Hampel Józsefné, Pulszky Polyxena.

19 Nyakék.
Ezüst és arany. Öntött és áttört munka. Hat kisebb boglárból s egy 

középső, nagyobb boglárból áll. A kisebbek áttört mívű virágok, fekete, 
fehér s áttetsző zöld zománczczal; közepükön gyöngy. A középboglár 
négyszögletes gyémántkeretben, nagy gyöngy. 17— 18-ik század.

Kiállítja gr. Szápáry István.

20 Mentek ötó.
Arany és aranyos ezüst. Öntött és áttört munka. Háromféle, egymás

hoz eredetileg nem tartozó részből áll. A mentekötő két végén három
három, hosszúkás négyszegletű, sodronynyal beszegett tag, melyre áttört 
mívü, fekete, áttetsző zöld s át nem látszó világos kék zománczczal és öt 
gyöngygyei ékes cziráda van erősítve. Közepét három, szintén sodrony
nyal szegélyzett, kerek, ezüst lemez — hármas karély — képezi. E lemeze
ken áttört, zománczolt lomb és cziráda dísz aranyból gyöngyökkel s középen 
rubinttal. Két nagy fekete gyöngy, három smaragd — az alsó — á — cabochon 
csiszolva és két szintén á — cabochon csiszolt safir, lett később felrakva. 
A középtagtól jobbra és balra fenn, hasonló lemez smaragddal, hideg zomán- 
czos áttört foglalatban. Ez szinten későbbi. Lenn áttört, zománczolt násfa 
aranyos ezüstből, a legrégibb rész. Fehér, fekete, át nem látszó világoskék 
és zöld zománcz diszíti. A múlt században még tíz, aranyba foglalt rubin- 
tot, három nagy, négy kis gyöngyöt és két kis opált raktak fel. A násfa 
alján nagy, szabálytalan alakú gyöngy lóg. 16., 17. és 18-ik század.

Kiállítja A.

21 Mentekötó.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört vert és vésett munka. Közepén

16. századbeli boglár liliomos pártával, sodronynyal, gránátokkal, türkiszek- 
kel és gyöngyökkel diszítve. Két végén egy-egy 17. századbeli nagy, és 
egy-egy kisebb, zománczolt, boglár. Ezek és a középső között, múlt század
beli, áttört, kettős láncz.

Kiállítja gr. Bánffy György.

22 Boglár. — 12 drb.
Arany. Öntött és áttört munka fehér, fekete és világos kék festett 

zománczczal diszítve. Stylizált virágok rubint bibével. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 3  Nyakék része.
Arany. Öntött, áttört és festett zománczczal ékes munka. Levelek, 

rubinttal a középen. Mindegyikről négy szirmú virág lóg. Közöttök kettős 
virág. 17-ik szazad. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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2 4  Nyakék.
Ezüst, aranyozva. Öntött áttört, és vésett munka. Öt fajta, bársonyra 

felvarrt, boglárból áll. Az egyik fajta — négy darab — S-alakú, élén apró 
ezüst gyöngyökkel, négy nefelejcscsel, világos kék s fekete zománczczal és 
négy, igazgyöngygyei diszítve. E boglárok közepén sodrony gomb. A má
sik apró, kékre zománczolt nefelejcs, gyöngy bibével. A nyakék közepén 
három, nyolczszirmú virág fehér és sötétkék zománcz szirmokkal, rubint 
bibével. Ezekről áttört S-alakú, alatta szintén áttört, boglár lóg. Az utóbbin 
két galamb, ié-ik és 17-ik század.

Kiállítja a selmeczbányai vidéki bizottság.

25  Nyakek.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. Tizenöt, virágot példázó 

boglár, fekete és fehér zománczczal s rubint bibével diszítve. A középsőről 
csokor, s alatta virágos bokrétát ábrázoló násfa lóg. Két végén kapocs. 
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

26  Karperec£
Az előző számhoz hasonló boglárokból áll.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

27  Nyakék.
Arany. Öntött és áttört munka. Huszonhárom boglár, fekete s fehér 

zománczczal és rubinttal diszítve. A középsőről, csokor alatt, hatszirmú 
áttört, rózsa lóg. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

28  Nyak ék.
Hasonló az előző számhoz csekély eltérésekkel. Smaragdokkal és 

gyöngyökkel van diszítve.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

29 Boglár. — i) drb.
Arany. Öntött, áttört és zománczos munka. Stylizált virág. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

30  Nyak ék.
Arany és ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Fehér s 

tekete és néhol világoskék zománczczal ékes, rubintbibéjü, boglárokból áll. 
Közepén nagyobb, kerek, rózsaformájút látunk. 17-ik század.

Kiállítja Blaskovics Marianne.

31 Nyakék.
Boglárokból áll. 18-ik század.

Kiállítja az iparművészeti Muzeum.
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32 Boglár. — 7 drb.
Arany. Öntött és áttört munka, zománczczal és smaragdokkal díszítve. 

Stylizált virág. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

33 Boglár. — 12 drb.
Arany. Öntött, áttört munka, fekete s fehér zománczczal és smarag

dokkal díszítve. Virágok és levelek, indával.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

34 Nyakék.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vésett és zománczolt munka. Három

féle boglárból áll. Az egyik fajta, áttört alapon stylizált virág, dalmatinok- 
kal, gyöngyökkel és festett zománcz nyomaival. Két boglár festett zománcz 
alapon, ezüst sodronyból fonva, apró gyöngyökkel és dalmatinnal ékes. 
A többi áttört rózsa, szintén dalmatinokkal és gyöngyökkel díszítve. 17-ik 
század.

Kiállítja Lonovics Albertné.

35 Nyak ék.
Arany. Öntött, áttört munka fehér és fekete zománczczal, smaragdokkal 

és gyöngyökkel díszítve. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

36 Nyakék.
Arany. Öntött és áttört munka. Tizenhárom, fehér és fekete zománcz

czal s smaragddal ékes boglár, lánczczal egybekötve. A középső festett zo
mánczczal és gyémántokkal díszített pillangó, nem tartozik hozzá és későbbi 
korból való. A pillangóról három boglár lóg. 17— 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

37 Nyakék-rés'g.
Arany. Öntött, áttört munka, festett zománczczal és smaragdokkal 

díszítve. Rózsák és alakú részek két gyümölcscsel. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

38 Nyak ék.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Hétfajta boglárból áll. Egy, 

kettős S forma, fekete és színes, rekeszes festett zománczczal díszítve. Kettő, 
lombdiszítést példáz. Három kerek, rózsaforma; gyöngyökkel és zománcz
czal ékes. Kettőn mintázott, festett zománczot, gyöngyöket és rubint bibét 
látunk, egy tojásdad és végre egy, nyolczszirmú virág. Egymáshoz karikák 
fűzik. 17-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen Istvánná.

39  Re. Karperecg.

Ezüst. Öntött, áttört és ponezozott munka Kilencz tagból áll, me-
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lyek mindegyike, négyszirmú, rubintos virágot példáz. Középen ponczo- 
zott foglalású gyémánt, fölötte és alatta egy-egy kagyló. 18-ik század.

Kiállítja özv. Márkus Józsefné.

40 Re. Nyakék.
Ezüst. Öntött, áttört és ponczolt munka. Tizenhat tagból áll. Hasonlók 

az előző számhoz, csak valamivel kisebbek. 18-ik század.
Kiállítja Dessewffy Pál.

41 Boglár — 4 drb.
17-ik század.

Kiállítja á Nemzeti Muzeum.

42 Nyakék.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Tizenegy kisebb s egy na

gyobb boglárból áll. A kisebbek áttört virágdíszszel, középükön smaragddal, 
ékesek. A középboglár stylizált virág, gyöngyökkel és smaragdokkal. Róla 
kis boglár függ. 18-ik század.

Kiállítja gr. Szápáry István.

43 Karperec£
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Feketére zománczolt, gyémánt- 

bibéjü boglárok, foglalt félgyöngyökkel váltakoznak. Minden gyöngyön egy 
igen apró gyémánt. Csatiján, szabálytalan alakú gyöngy. 18-ik század.

Kiállítja Szentmarjay Dezsőné.
44 Nyakék.

Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka, rubintokkal, gyöngyökkel 
és smaragddal diszítve. Kisebb és nagyobb, rózsaforma boglárokból áll. 
A boglárokról gyöngyök, cseppforma csüngő és közepén smaragd, lóg
nak. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

45 Mentekötő lánc4 .
Arany. A lánczot két rétre hajlított 8-asok képezik. Közepén sár

kány, mely valószínűleg a 18-ik század végén készült. A sárkány fona
lasán vésett. Testén sötétzöld, fekete és sárgás zománezos; uszonyai, szár
nyai és farka, fehér és áttetsző vörös zománezosak. Szeme, fogai, fehérek, 
orra vájt kék zománezos. A színes zománcz fölött, színtelen átlátszó zo- 
mánezréteg. A láncz két végén, 18-ik századbeli boglárok, gyöngyökkel és 
gránátokkal.

Kiállítja gr. Pálffy Lipót.
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Ö T Ö D IK  SZEKRÉNY.

Keresetek és ékszerek a XVI—XVIII-ík századokból.

FELSŐ RÉSZ.

1 Kereset.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött és vésett munka, apró gyémán

tokkal és a keresztkarokon, négy, sötét kék álékkövei diszítve. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Go. Kereset.
Arany. Öntött és vésett munka, gyöngyökkel, rubintokkal s egy gyé

mánttal diszítve. Hátán fekete vájt zománezban a következő felirat: TTtCtriű. 1} 
ífyeő rps. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3  Kereset.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, áttört és vésett munka, apró 

gyémántokkal diszítve. 18-ik század.
Kiállítja gr. Zichy Livia.

4 Kereset.
Ezüst, részben aranyos foglalvány, fa béléssel. 17-ik század.

Kiállitja a Nemzeti Muzeum.

5 Kereszt.
Arany. Öntött és vésett munka. Foglalt táblakövön lóg. A kereszt 

előlapján szintén táblakövek. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Kereszt.
Arany. Öntött és vésett munka, festett zománczczal, rubintokkal és 

egy gyöngygyei diszítve. Előlapján Krisztus a keresztfán, hátlapján a pas
sio eszközök s egyéb jelvények, színes festett zománezban. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Kereszt.
Arany. Öntött munka, gránátokkal és zománczczal diszítve. A kereszt hát

lapján áttetsző kék, sárgás zöld, át nem látszó fehér és fekete vájt zománez
ban ; Krisztus a keresztfán, alatta Adám koponyája, felette JNRI. A karok 
végében kehely, lámpás, kard és páka. Előlapja tizenkét foglalt gránát, 
melyekbe a passió eszközök vannak becsiszolva és színesen zománczolva. 
H. 0'055. 17-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benezések kincstára.
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8 Kettős kereset.
Arany. Öntött és zománczolt munka, apró rubintokkal és gyémán

tokkal díszítve. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Kereset.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Rubint bibéjű, fekete 

és fehér zománczczal ékes, rózsáról lóg. Karjait foglalt gyöngyök — 
számszerint hat — képezik. A karok találkozási pontjain, végén és a 
középső gyöngyön, foglalt rubint ül. H. o'o69. 18-ik század.

Kiállítja br. Szentkereszty Béláné.

10 Kereset.
Ezüst. Sodronyos munka. H. o'o^]2. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. A hit, remény és 
szeretet symbolumai. Lenn halálfő fehér zománczban, fogai között kulcscsal. 
Felette, fonalasán vésett alapon, áttetsző vörös zománczos szív, két fehér és 
rózsaszínű zománczos, gyűrűs kéz között. E felett ismét gyémántokból, 
smaragdokból és rubintból egybeállított horgony, áttetsző zöld, sötétkék 
és vörös zománczos kígyóval. A horgony két szárán fehér és fekete zo
mánczos galamb ül, herczegi korona alatt. Az egész csoport áttört lomb
díszben van, mely részben áttetsző zöld, kék, vörös, részben pedig hideg 
zománczczal, gyémántokkal és smaragdokkal ékes. A horgony két oldalán 
szárnyat példázó dísz és két nyíl. H. 0^09. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

12 Ndsfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. A hit, remény és 

szeretet symbolumai. Lenn, fehér zománczos halálfö, fogai közt kulcscsal, 
e fölött két fehér és rózsaszínű zománczos, gyűrűs kéz között, fonalasán 
vésett alapú, áttetsző vörös zománczos égő szív, festett zománczos lánggal, 
közepén négy rubint közt saphir. E fölött a kereszt és horgony, smarag
dokkal és rubintokkal ékítve. A horgonyt és keresztet körülfonó kígyó 
teste fonalasán vésett, áttetsző zöld, feje ugyanoly vörös, nyelve kék zo
mánczos. A kereszt karjain két fehér galamb ül. Legfelül rubint és sma
ragdokból herczegi korona. A horgony két oldalán szárnyat példázó dísz. 
A lombdísz smaragdokkal és rubintokkal ékes, zománcz nyomaival. A hátsó 
lap vésett mívü. 17-ik század.

Kiállítja gr. Tisza Lajos.
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Arany. Öntött, áttört és vésett munka. A hit, remény és szeretet sym- 
bolumai. Lenn fehér zománczos halálfő, fogai közt kulcs. E fölött a szív, 
melyet áttört zománczos háló borít. Külső széle táblakő-sor, elöl síma arany 
alapon fehér, kék s áttetsző vörös zománczczal ékes, hátul pedig vörös zo- 
zománczos. Közepén négy kisebb táblakö közt, egy nagyobb. E fölött a 
gyémántos horgony és kereszt. A kereszt körül tekerődző kigyó teste fona
lasán vésett alapú, áttetsző zöld, feje ugyanoly vörös zománczos. Fején 
táblakö. A kereszt karjain két vájt zománczos fehér galamb ül. A horgonyos 
kereszt két oldalán egy-egy hét tollas szárny. A szélesebb tollakon elől 
táblaköveket és fehér; a keskenyebbeken, fekete vájt zománczot látunk. 
Hátul aranyosok vagy fekete zománczosok. Legfelűl táblakövekböl herczegi 
korona. A hátsó lombdísz innenső része, át nem látszó fehér és fekete s áttetsző 
zöld zománczczal ékes. A hátsó érdes felületű, fekete s áttetsző zöld zo
mánczos. A hagyomány azt beszéli, hogy Bethlen Gábor fejedelem esküvő
jén Brandenburgi Katalinnal, hat apród s a fejedelem maga, viselt ilyen fajta 
násfát, az apródoké ezüstből a fejedelemé aranyból való volt. Kiállításunkon, 
ezen kívül, mely aranyból lévén, magáé a fejedelemé lehetett, még négy 
ilyen van ú. m. a n ,  12, 14 és 15 számúak. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Antal.

14 Ncísfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. A hit, remény és szeretet 

symbolumai. Lenn, fonalasait vésett alapon, áttetsző vörös zománczos szív, 
melyről gyöngy függ. E felett kulcs és fehér zománczos haláltő, mely azt 
fogai között tartja. A horgony és kereszt rubintokból van egybeállítva. A ke
reszten kigyó, mögötte a lombdísz, áttetsző zöld zománczos. A kereszt kar
jain két fehér alapú, festett zománczos galamb. Legfelül rubintos herczegi 
korona. A lombdíszen rubintok és gyémántok, zöld és fekete s festett, 
fehér alapú, zománcz. A horgony két oldalán két szárny. A hátsó rész át
tetsző világos és sötétzöld, át nem látszó fekete és festett, fehér alapú, zo
mánczczal ékes. 17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

15 . Ncísfa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött munka. A hit, remény és szeretet 

symbolumai Lenn a szív áttetsző vörös zománczos, két fehér zománczos, 
gyűrűs kéz között. Fölötte a kereszt és horgony áttetsző kék zománczos 
kígyóval s két fehér festett zománczos galambbal. Legfelül smaragdok, 
rubintok és gyémántokból, herczegi korona. Az egész csoport lombdíszben 
van, mely részben hideg zománczos és rubintokkal, smaragdokkal s gyé
mántokkal ékes. A horgony két oldalán két szárny. Lenn rubintok függ-



K eresztek  és ék szerek  a X V I—XVIII. századokból. 91

nek. Az alapdíszen festett hideg zománcz. A hátsó rész vésett mívű 
17-ik század.

Kiállítja gr. Berényi Ferencz.

16 Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. Fenn csokor, közepén fehér 

zománczcseppek közt rubint, kétoldalt -gyöngyök. Erről zöld, világos és 
sötétkék s fehéralapú, festett zománczos' lombdíszben, az Annunciatiót ábrá
zoló csoport függ. Fenn a fehér galamb, alatta a kék köntösű, festett 
zománczos szárnyú, Gabor arkangyal és az olvasó Mária, zöld ruhában. 
E részt négy rubint ékíti. Lenn három gyöngy függ. A hátsó lap sötét 
és világoskék s részben festett zománczos. 18-ik század.

Kiállítja Lüdecke Ernő.

17 Kettős kereset.
Arany. Öntött, vésett és zománczos munka Első lapja hegyi kristályok

kal van kirakva. Hátsó lapján sötét, csaknem fekete, áttetsző zománcz borítja 
és tizenöt levél van kivájva, melyeket áttetsző kék, zöld és sárga zománcz 
fed. A felső karok találkozásánál arany betűk: IH  S. Hossza 009.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

1 8  Kérésit.
Arany. Öntött és zománczolt munka. Hátlapja fedő módjára, csuklyó- 

ban jár. Elöl lombdiszítés, vájt fekete zománczban és a karók végében, 
TE LEG DL NI. Közepén IÍIS és három szeg. Hátul hasonló díszítmény 
között, ugyan úgy elrendezve EPS ECL QV 1575. Közepén MARIA és 
nyíllal átszúrt szív. H. 0'045- 1575.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

19 Kérésit.
Ezüst, aranyozva. Öntött munka, két csiszolt beryllel és egy dalma- 

tinnal díszítve. Előlapja lejár. Ez és a hátlap oldalt, erős sodronynyal sze- 
gélyzett. A két keresztkar végében, egy-egy kiálló szeg. Hossza C045.
15-ik század.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

2 0  Kérésit.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka, smaragdok

kal és apró gyémántokkal díszítve. A kereszt egy nagyobb és két kisebb, 
egymással összefüggő, rózsán lóg. H. o-o6. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

21  Kérésit.
Ezüst, aranyozva. Öntött munka. A kereszt bélése hegyi kristály, 

közepén gránáttal. Foglalványa áttört. H. o’oj. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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22 Mellh ereset.
Ezüst. Öntött, áttört és vésett munka. A kereszt lapis lazuli, foglal- 

ványát sima lemez képezi, melyen az ágak végeinél és hónalyuknál stylizált 
levelek ülnek. 17-ik század.

Kiállítja a pozsonyi társas káptalan.

2 3  Kereset.
Ezüst. Öntött és vésett munka. A karok három ujjú levélben vég

ződnek. Közepén rózsa. Elöl-hátul egyforma. Hossza 0 065. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

2 4  Kereset.
Arany. Öntött munka, négy gyémánttal diszítve. Elöl dombormívű 

Krisztus, fehérre zománczolva, felette fehér zománcz alapon INRI fekete 
zománczban. A karok végén egy-egy táblakö ül. Hátul, IHS fekete zo- 
mánczban. Alatta szív, áttetsző sárga és három szeg, fekete zománczban; 
a töviskoszorú átnem látszó zöld, a két kéz és két láb feje, fehér vájt 
zománczos. H. 0'048. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Kereset.
Arany. Öntött és vésett munka. A karok csipkés szélű levéllel van

nak megtoldva. Elől Krisztus dombormívű alakja, felette mondatszala
gon INRI. A karok végén áttört rózsák, fekete és fehér zománczczal s 
gyöngygyei diszítve. Hátul vésett díszítmény között Mária, a gyermek 
Jézussal. Fenn két bélyeg beütve. H. o'045- 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

26 Kereset.
Arany. Öntött munka. Elöl dalmatinok, oldalt fekete zománczon, fehér 

díszítmény. Hátlapján kehely, lámpa, szt. Veronika kendője, vaskesztyű 
stb. színes festett zománczban, fehér alapon. A zománcz nagy része kipat- 
togzott. H. 0'04. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 7 Kereset.
Arany. Öntött munka. A keresztkarok három ujjú levélben végződ

nek s zománczos lombdiszítéssel szegélyzettek. Elöl gyémántok, hátul 
lombdiszítés, vájt zománczban. H. 0046. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

28 Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Lombdísz közepette, rubintos 

alapon, aranyszarvú fehér szarvas ül. Első és hátsó lába fölött négyszirmú, 
kék zománczos virág, közepén rubinttal. Nyakán rubintos karika. A lombdísz
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át nem látszó fehér és világoskék s áttetsző vörös, sötétzöld és sötétkék 
zománczos. Az ékszert összesen tizenegy rubint, három gyémánt s egy topáz 
diszíti. A hátsó rész dísze szintén zománczos. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 9  Ndsfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. A rubintokkal, sma

ragdokkal s gyémánttal ékes csokorról, fiait tápláló pelikán függ, mellén 
rubinttal. 17-ik század.

Kiállítja gr. Szápáry István.

3 0  Ndsfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött munka. Rubintokkal ékített csokorról, melyen 

áttetsző zöld zománcz nyomai láthatók s közepén ponczozott foglaláséi 
gyémánt van; fiait szíve vérével étetö pélikán függ. A pelikán teste vájt 
fehér zománczos, fejük, úgyszintén a nagy madáré is, világoskék, szárnyaik 
áttetsző vörös zománczosak. A fészek eleje áttetsző zöld zománczos. 
A madár fején gyémánt, szárnyain és mellén rubint. A csoport alapját 
rubintsor képezi, melyről gyöngy függ. 18-ik század.

Kiállítja gr. Török László.

31 Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Fenn zománczpetty keretű, 

áttetsző vörös zománczczal és táblakövel ékített karikán, lombdísz között, 
táblakö függ. Ez alatt pélikán három fiókját, szíve vérével táplálja. A pelikán 
teste fehér vájt zománczos, szárnyain egy-egy smaragd, mellén rubint. 
A fiák teste, áttetsző, világossárga zománcz. A fészek aranysodronyokból 
font. Két oldalt s alól, lomb és virágdíszben, arany foglalási! táblakö. 
Lenn a középen smaragd, két oldalt két gyöngy függ. Az egész ékszer 
virág és lombdísze át nem látszó világoskék és fehér, s áttetsző sötét
kék, sötétzöld és vörös zománczos. A hátsó lapon chartoucheokban lomb
dísz, vájt fehér, fekete, világoskék és zöld s áttetsző vörös zománczczal.
16-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

32 Ndsfa.
Arany. Öntött munka. Fenn lángkorona — minden második ága sötét

kék fekete zománczos — közepén kiterjesztett szárnyú fehér, vájt zománczos 
galamb. Ez alatt kék zománczrajzú keretben szív, rajta nőt ölelő férfi zomán
czos alakja. Úgy a nö, mint a férfi kezében égő szív van. Az ékszert 
tizenkét rubint s két gyémánt ékíti. Kétoldalt s alól egy-egy gyöngy függ. 
A szív hátsó lapján e felírás MISIT • DEVS • SPM • EILII • SV 
— N • CORDA • VESTRA • CLAMÄTE • ABBA • PATER • 
CALA • Illi. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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3 3  Ndsfa.
Arany. Öntött, vésett és áttört munka, zománczczal, rubintokkal és 

gyöngygyei díszítve. Szt. Györgyöt ábrázolja, a mint lováról a sárkányra 
halálos csapást mér. A zománcz színei áttetsző bíbor, zöld, sötétkék, át 
nem látszó világoskék, kékeszöld, kék, sárga és fehér. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 4  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Fülke előtt sz. Borbála sza

badon álló zománczos alakja, bal kezében kehely, lábainál a torony. A szent 
köntöse világoskék, ruhája áttetsző sötétkék, zománczos és érdes arany feje 
fölött saphir; a rubintos talpazaton, melyen áll, alól és felül három-három, 
kétoldalt egy-egy gyöngy. A fülke két oldalán egy-egy, gyöngygyei koroná
zott rubintoszlop. Alól háromszögletes gyémánt. A czirádák át nem látszó 
fekete, fehér, kék, világoszöld s áttetsző vörös és sötétkék zománczosak. 
A hátsó lap dísze szintén zománczos. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

35 Ndsfa.
Arany. Öntött, vésett és áttört munka, zománczczal és ékkövekkel 

diszítve. Szt. Györgyöt ábrázolja, a mint a sárkány fejébe döfi lándzsáját. 
Két részből áll. Az első lekapcsolható. Formája lapos ív, rubintokkal 
kirakva elöl, s felső szélén szabadon álló, áttört zománczos virágokkal 
diszítve. Közepén pedig, áttetsző bíbor szirmú gyémánt bibéjü virág ül. 
A násfa közepét Szt. György szabadon álló, lovas alakja foglalja el. Sisakja 
sötétkék, a tollak rajta fehérek, vértje viola, kék és zöld czafattal; lábbelije 
világos kék. A fehérre zománczolt ló szügyén és farán, egy-egy gyémánt. 
A ló alatt fekszik a sárkány. Teste sárgával és feketével pettyezett zöld, 
fején kék és lila, szárnyán részben érdes felületű arany, részben bibor és 
kék zománczos. Az egész csoport mindkét oldalán fekete, vájt zománczczal, 
élén pedig rubintokkal ékes, talapzaton áll. Ez alatt világos kék és fehér vájt 
zománczczal díszített foglalatban, szintén rubint ül. A násfa hátát áttört mívű 
lombdísz és cziráda képezi, melyen érdes arany részekkel vegyest fehér, vilá
goskék, sárgászöld vájt, áttetsző zöld, bibor és sötétkék festett, zománczot 
látunk. Hátul fekete vájt zománczban: HONORA REGEM. H. o'oyj.
i6-ik század.

Kiállítja Plathy Gyula.

3 6  Ha\i oltárba.
Arany. Öntött munka. Középen, két gyöngyvégü rubintos oszlop közt, 

szűz Mária szabadon álló zománczos alakja, ölében a gyermek Jézussal. 
A szűz anya fején arany dicskorona s áttetsző zöld zománczos kendő. 
Arcza, kezei, fehérek, öltönye áttetsző sötétkék; a gyermek Jézusé át nem 
látszó világoskék zománczos. A szűz kezében liliomvégíi jogar, lábainál
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három, feje fölött egy, fekete zománczrajzos foglalású rubint; legfölül fekete 
zománczos szalag, rajta aranybetükkel e fölírás : PATR ' HUNGAR1E. 
Legalul szárnyas angyalfőről, szabálytalan alakú gyöngy függ. A zomán
czos lombdísz és czirádák át nem látszó fehér és világos kék s áttetsző 
vörös, zöld és sötétkék zománczosak. A hátsó oldal fekete, fehér és zöld 
zománczos. Az ék, a hagyomány szerint, Losy Imre esztergomi érsek 
számára készült. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 7  Ndsfa.
Arany. Öntött, vésett, áttört munka. Az ékszer ötágú koronán függ, 

mely áttetsző zöld és vörös, át nem látszó fehér zománczczal s rubintok
kal ékes. E koronáról két lánczocskán függ az ék. A lánczokon három
három négyszirmú, fehér és zöld zománczos, rubintbibés virág van. 
Az ékszer felső részén szent Cziczelle ül orgona előtt, két génius között. 
A szent leány köntöse áttetsző kék, alsó ruhája áttetsző vörös, lábai, karjai 
és arcza fehér zománczosak, haja arany. Az orgonán kék zománcz nyoma. 
A géniusok — úgy a lantoló mint a hegedülő — fehérek, testük alsó 
része áttetsző vörös csipkézetben vész el. E csoport alapja részben érdes 
arany, részben zománczos lombdísz, hét rubintbibés, zománczos, virággal. 
A zománcz színei: át nem látszó világoskék és fehér s áttetsző sötétkék, 
vörös és zöld. Lenn három gyöngy függ. A hátsó lapon a korona, a láncz- 
tagok virágai s az alsó cartouche és lombdísz fehér és kék vájt zománcz
czal s áttetsző vörös zománczczal ékesek. 16-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

3 8  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Zománczos lombdísz köze

pén, kilencz rubinnal szegélyzett, kék, vájt zománczos alapon sz. János 
fejvételének jelenetét látjuk. Két oldalt egy-egy római katona, kék zomár - 
czos fegyverzetben, köztük Kér. sz. János fejetlen hullája fekszik. E fölött 
Herodias lebeg érdes arany ruhában, kezében tálcza a szent vértanú fejével. 
A lombdísz elöl és hátul át nem látszó fehér, fekete, világos kék és zöld, 
s áttetsző vörös, zöld és sötétkék zománczos. Az ékszer, mely hiteles fel
jegyzések szerint a Thurzó-család kincstárában volt, Perényi-réven örökség 
útján, került a kiállító-tulajdonos birtokába. 16-ik század.

Kiállítja Hilibi Gál János.

3 9  Ndsfa.
Arany. Öntött, vésett munka. Fenn rubintos, fehér és fekete zomán

czos, ötágú korona. Ez alatt fehér, fekete, zöld és kék zománczos lomb- 
disz közepén, fiait szive vérével tápláló, pélikán. A madár és a fiák teste 
fehér, szárnyai íehér, zöld és kék — nagyon megsérült — zománczosak.
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Lenn három cseppelakú foglalású rubint függ. A hátsó lapon zománcz nincs.
16-ik század.

Kiállítja gr. Batthyány Iván.

40  Násfa.
Arany, öntött, áttört és vésett munka. A íelsö rész csonka, de alakja 

azt mutatja, hogy ötágú korona lehetett. Ez alatt az ördögöt leigázó 
Mihály arkangyal alakja. Az angyal szárnyai áttetsző vörös, kék és zöld 
zománczosak. Testét világoskék vért borítja, nadrágja kék és zöld, lábai 
fehérek. Az ördög alakja violaszín, szárnyai zöldek. Két oldalt két kék 
sárkány-caryatid, vörös szárnyakkal. Az áttört díszen világoskék, fehér, 
zöld és áttetsző vörös zománcz. A hátsó lap közép médaillonja fekete, 
fehér, kék és zöld vájt zománczrajzokkal ékes. 16-ik század.

Kiállítja a kolozsvári ref. akadémiai templom.

41 Násfa.
Arany. Öntött, áttört munka. A felső csokorról függő rubint- 

körben, fiait szíve vérével étetö pélikán, mellén rubinttal. A pélikán teste 
vájt fehér zománczos, feje és szárnya tövei világoskék zománczosak. A fiák 
hasonlók, kivévén a szárnyak kék zománczát. A fészek át nem látszó

világoszöld ; az alatta levő levél áttetsző sötétzöld zománczos. A rubinikor 
alatt, áttetsző vörös és sötétkék s át nem látszó fehér zománczos virágról, 
gyöngyök s rubintok függenek. Az egész ékszer gyöngyökkel, rubintokkal, 
smaragdokkal és gyémántokkal ékes. A hátsó rész szintén zománczos.
17-ik század.

Kiállítja a győri vidéki bizottság.
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4 2  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. A sárkányölö sz. Györgyöt 

ábrázolja, lóháton. A szent vértje violaszín, mellén keskeny áttetsző vörös 
csíkkal, karján vörös és zöld csipkézettel. Fehér tollas sisakja áttetsző sötét 
kék, karja, melle és lába fehér zománczos. Pajzsa áttetsző vörös zomán- 
czos foglalású smaragd. A paripa fehér, takarója áttetsző sötétkék, heve
dere s a fején lengő toll, fekete zománczos. A sárkány teste fekete pettyes 
zöld; szárnyai áttetsző kék és vörös zománczosak. Az ékszert rubintok 
és smaragdok diszítik. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 3  Ndsfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka zománczczal, rubintokkal és 

gyöngyökkel diszítve. Leveles és bogyós ágból kötött, áttört koszomban 
pelikánt látunk két fiókjával. Körülötte négy, zománczos szirmú, rubint 
bibéjü virág. A zománcz színei áttetsző vörös, világos- és sötétzöld, 
sötétkék, át nem látszó sárgászöld, világoskék és fehér. 16-ik század. 
Hossza 0*042.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 4  Ndsfa.
Arany. Öntött munka. Kis lánczon, madárrá foglalt, gyöngy függ. 

Szárnyai, farka és feje fonalasán vésett alapú áttetsző zöld, sárga és vörös 
s át nem látszó violaszín zománczosak. A madár zöld zománczos ágon 
áll. Az ágról s a madár csőréből gyöngy függ.

Kiállítja Kárász Géza.

4 5  Ndsfa.
Czifraságon függő galamb. Öntött, áttört és vésett munka. A czifra- 

ság közepén foglalt rubint ül, részben szemcsés arany, részben áttetsző 
bibor és át nem látszó fehér zománczczal ékes czirádában. Ehhez két 
oldalt, későbbi korból származó rubintos gomb lett forrasztva. A galamb 
fehér vájt zománczczal; szárnyán, farkán, rubinttal, mellén pedig gyémánt
tal ékes. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4 6  Ndsfa.
Arany. Öntött és vésett munka. Dombormívü karikán lógó, kiter

jesztett szárnyú galamb. Nyakán gyűrű. Teste fehér vájt zománczczal, 
melle és szárnya töve pedig, gyémántokkal ékes. A szárnyak távköze 0*055.

Kiállítja gr. Vay.

4 7  Ldmc7v
Arany. Öntött munka. Hat részből áll. Három közülök egész, három- 

gerezdes dióbeles; aranypettyes sötétkék zománczczal diszítve, a másik
Magy. tö rt . ötvösm íi-kiállitás. III. 7
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három féldióbeles, kétgerezdes, hasonló zománczú. E részeket vésett gerin- 
czü arany karikák fűzik egybe. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum és gr- Zichy Anna.

4 8  Kereset.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. A karok végén és kö

zepén egy-egy smaragd, a találkozási pontokon egy-egy apró gyémánt. 
A karokon fekete zománcz. Kisebb, keresztforma részen lóg. Hossza 006. 
18. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 9  Keres#.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka, rubintokkal 

és gyémántokkal diszítve. Levelekből és virágokból képezett csokorról lóg 
a kereszt. 18-ik század. H. o-o6.

Kiállítja Vigyázó Jósa.

5 0  Rn. Keres#.
Arany. Öntött munka. A keresztet magát gyémántok, rubintok és 

smaragdok képezik, fekete zománcz rajzó foglalásban. A czirádás külső keret, 
át nem látszó fehér, világoskék és sötétkék s áttetsző vörös és zöld 
zománczczal ékes. A hátsó lap fehér, vájt zománczos. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

51  Rn. Keres#.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Felül fej, két ötszirmú, vörös 

virág közt. A kereszt közepén, Krisztus festett zománczos alakja, kettős 
keretben. Az alsó áttört, zománczos lomb- és virágdíszü, a keresztágak végé
nél egy-egy, a kereszt alján két, sötét zöldeskék, zománczos gyíkkal. A má
sodik fehér csipkézetben, áttetsző vörös zománczgyöngyökkel van diszítve. 
Hátul a kereszt középrésze, síma aranyalapon át nem látszó kék, fehér és 
fekete s áttetsző vörös, sárga és zöld vájt zománczrajzokkal ékes. i6. század.

Kiállítja Hampel Józsefné, Pulszky Polyxena.

5 2  Keres#,
Arany. Öntött, áttört, vésett és zománczolt munka. Gyöngyökkel, tábla

kövekkel s zománcz nyomaival ékes, áttört boglárról lóg. A keresztet magát 
elöl táblakövek, hátul a felfeszített Krisztus zománczos alakja díszítik. Há
rom gyöngy lóg róla. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 3
Arany. Öntött és áttört munka, zománczczal és ékkövekkel diszítve. 

Három részből áll. Legfelül zománczos és rubintos csokor, alatta hason
lóan diszített bogiáros gomb. Erről lóg a kereszt. Egyik oldalán gráná-



tok, bennök a passio eszközök becsiszolva és zománczolva. A másikon, 
Krisztus domború alakja újabb eredetű. 17-ik század. H. C095.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 4  H(í{i oltárka.
Aranv. Öntött munka. Kettős ívű, oszlopos fülkében a Mater dolorosa 

alakja a kiszenvedett Krisztussal ölében. A szent szűz köntöse áttetsző 
vörös, ruhája áttetsző kék zománczos, fején fehér kendő. Krisztus mezíte
len teste fehér zománczos, véknyán világoskék kendő. A fülke oszlopai, 
ívei és alapja, valamint a közepén álló kereszt, táblakövekkel van kirakva. 
A kereszt mögött a lándzsa, virgács, kendő és a szivacsos pózna. A fülke 
maga téglákat példázó, festett, piros zománczos. A hátsó rész is festett piros 
zománczos, fenn ablak, rostélya mögött Krisztus dicskörös arcza, lenn fes
tett zománczos, vasalt, ajtó. Az oszlopokon és a felső bolthajtáson zöld 
moha. E házi oltárka állítólag Eleonora császárnéé, I. Lipót nejéé volt, ki 
azt a máriaczelli egyháznak ajándékozta. 17-ik század.

Kiállítja a máriaczelli benczések kincstára.

5 5  Rn. Kereset.
Arany. Öntött, áttört, vésett munka. Fenn, zománczos foglaláséi, 

táblakővel ékített, kapocs. Erről függ a kereszt, melynek külső lombkerete 
át nem látszó fehér és kék s áttetsző vörös és zöld zománczos. A belső 
keresztet táblakövek alkotják. A hátsó lap arany és fekete vájt zománczos 
alapon, lombdiszítés között MPGGCT betűkből álló monogramm. A kereszt 
és lenn, egy-egy gyöngy függ. 16-ik század.

Kiállítja Hampel Józsefné, Pulszky Polyxena.

5 6  Kereset.
Arany. Vert és áttört munka sodronynyal, gyöngyökkel és rubintok

kal díszítve. A kereszt csokorforma díszről lóg. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 7  Kereset.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Elől smaragdok, fekete vájt 

zománczczal ékes foglalatban. A karok végén négy, hasonlóan foglalt, 
háromszegletü, smaragdot látunk csúcsra állítva. A kereszt szélén, egész 
mentében, áttört díszítmény áttetsző vörös, sötétkék és zöld, át nem latszó 
kék, sárgászöld, zöldeskék és fehér zománczczal czifrázva. Hátul síma 
arany alapon, lombdiszítés vájt fekete zománczban. A kereszt és a hossz
karok aljáról gyöngyök lógnak. A két szélső felül, fekete zománczos czik- 
kek, alúl négy, szintén fekete szirmú virág közé van foglalva. A középsőn 
alúl smaragd. H. 0.09. 16-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Jenő.

5 8  Horgony — kereset.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, áttört és vésett munka. A kereszt

7*
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alja horgony. Smaragdok, gyémántok s lenn, két világos kék zománczos 
virág díszíti. H. 0*065. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 9  Kereset.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött és áttört munka. Fenn, rubin- 

tos herczegi korona. Alatta a kereszt rubintokkal és gyöngyökkel díszítve. 
H. 0.07. 18-ik század.

Kiállítja a háromszékmegyei vidéki bizottság.

6 0  Kereset.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött és ponczolt munka. Elöl, dom- 

bormívü foglalványban, apró gyémántokkal. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

61 Ndsja.
Arany. Öntött munka. Gyöngy, báránynyá foglalva. Feje, farka, lábai 

mintázott fehér zománczosak. Szemei, körmei, feketék. Két oldalán kis 
táblakövek képezik a láncz szegeit, melyen az ékszer függ. A bárány csipké
zett szélű, festett zománczos virágon ül. E virág alsó lapja is fekete és 
fehér festett zománczos. Alján egy fél gyöngy, ezen négyszirmú, áttetsző 
vörös, zománczos virág, zöld porodákkal, közepén táblakövel 17-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

6 2  Kereset.
Arany. Öntött és zománczolt munka. Elöl hegyi kristályok, vájt fekete 

zománczczal ékes foglalatban. Hátul: legfelül mondatszalag JNRI betűkkel 
zománczban, azután a kakas, a passio eszközök áttetsző sötétzöld, barna és 
sárga, át nem látszó zöld, kékeszöld, világoskék, fekete és fehér zománcz
ban. Közepén i á s  töviskoszorúban. A karok végét csúcsra állított, négy
szegletű, foglalt kristályok képezik. Ezekről két cseppalakú kristály lóg, — a 
harmadik hiányzik. H. 0*089. 17-ik század.*

Kiállítja gr. Pálffy János.

6 3  Násfa.
Arany. Öntött, áttört és vésett munka. Fenn kettős, festett zománczos 

levél közt táblakő, a levelek száránál két gyöngy. E felső részről fehér 
zománczos karikán függ az alsó rész. Közepén, két fehér kéz, egy fekete s 
egy íehér, aranyvésetű, egymásba font gyűrűt tart. A gyűrűk fölött fehér 
S, alattuk fekete A, mely betűk a két karikával a kezek alatt lévő horgony 
szárát példázzák, zománczos cartouche-díszben. A horgony eleje táblakövek
kel és három gyöngygyei ékes. A hátsó rész hasonló az elörészhez, de

E keresztet, mint azt a bécsi polgármesteri hivatal okirata bizonyítja, gr. Pálffy 
Tamás (f 1679) nyitrai püspök, I. Lipót magy. udvari kanczellárja kiásott hullája mellett 
találták.
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megfordított színekkel s a horgony hátsó lapja, áttetsző kék zománczos.
17-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

6 4  Kérésit.
Ezüst. Öntött, vert és áttört munka. Egyik oldalán vörös, a másikon 

fehér álékkövek díszítik. H. 0-055. J8-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 5  Ndsfa.
Arany. Öntött és vésett munka. Szt. Györgyöt ábrázolja a sárkány

nyal. A lovas sisakja sötét kék, úgyszintén vértje. Repülő köpenye

63. SZ.

belül és a csábrág, biborra zománczolt. Balkarján rococco paizs, benne 
kék mezőn, vörös kereszt A lovat fehér zománcz — mely most nagyob- 
bára lepattogzott — borítja. Jobbjával annakelötte valószínűleg lándzsát 
tartott. A sárkány szája belül vörös, teste világos- és sötétzöld zománczczal 
díszített. Az egész csoport, stylizált lombon áll. M. 0-032. 18 ik század.

Kiállítja Burián János.

66 Forgó és kerecseny.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, sodronyos, vésett és vert munka.
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A forgó vége hosszúkás félkagyló, melyből a forgó csavar nyúlik. Tetején 
a Károlyi-czímer: fonalasán vésett alapú, áttetsző zöldzománczos fővel, 
középen kék mezőben, zöld hegyen aranymadár, e fölött ötágú korona, tíz 
rubinttal. A csavart karmaival és csőrével festett zománczos kerecseny-madár 
tartja, festett zománczos szárnyát, rubintok ékesítik. Ebből nyúlnak a sod
ronyos ékü, rubintos aranytollak. Fenn hosszú rezgőtoll, vörös, festett 
zománczos virágokkal, kék zománczos gyöngysor keretben. Az ékben vak
varjú toli-bokréta van. 17. század.

Kiállítja gr. Károlyi Gyula.

6 7  Re. Kalpagdís£
Ezüst és arany. Öntött, áttört és vésett munka. Virágbokréta, három 

tollal. Közepén ötszirmú gyémánt virág, gyémánt bibével, arany leveles, 
rubinttal ékes szárral. Ebből két másik ág nö ki, gyémánt és rubint virá
gokkal, smaragd és arany levelekkel. A bokréta tetején három toll, sma
ragddal és gyémánttal kirakva. Közöttük két vékonyabb ezüst toll. 18-ik 
század. H. o'io.

Kiállítja gr. Bethlen György.

68 Forgó és kerecseny.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és zománczolt munka. Alul, bogiáros 

gomb, közepén gyöngyház bibével. Körülötte feketére zománczolt, szaba
don álló, hajlott ívek — szirmok s ezekkel váltakozó dalmatin porodák. 
A íorgó rúdján srófjáratok s a kerecseny megszorítására, spirális rugó. 
Végén gerezdes gomb domború czikkekkel, melyek annak előtte zománcz- 
czal lehettek megtöltve. A czikkek között dalmatinok és egy gyöngy
ház darab. A gomb tetején emberi ábrázat formájára készített félhold. 
A kerecseny két füllel van a rúdhoz erősítve. Alakja szárút példáz, sod
ronynyal beszegett, áttört s zománczczal ékes levelű virágindával van 
kitöltve mind a két oldalon. A virágok dalmatinok, smaragdok, saphirok 
részben fehér zománcz bibével, sötétzöld és vörös zománcz levelekkel. Szé
les vége fogasra kivágott s sötétkékre zománczolt. 17-ik század. H. o-235-

Kiállítja Tarnóczy Gusztáv.

6 9  Re. Kalpagdís£
Ezüst, aranyozva. Öntött és préselt munka. Alul nagy gomb, mely

ből nyolez négyszög sugárzik ki. A gomb közepén smaragd, gránátokkal 
környezve. Minden négyszög közepén s köztök, egy-egy gránát. Lenn, 
smaragd íügg. A tollak fokozatosan nagyobbodó foglalatú, gránátokból 
állnak, köztük két vékony, tollszárat példázó síma sodronynyal, melyek
nek végébe smaragd van foglalva. Az egyes részek hátul préselt diszüek. 
18 ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.
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7 0  Kalpagdís
Ezüst, aranyozva. Öntött munka. Alul kivágott szélű lapra, foglalt 

gránátok és türkiszek erősítve. Középen topáz. A tollakat szintén lemezre 
erősített topázok, gránátok és türkiszek alkotják, lógó cseppalakú türki- 
szekkel s topázokkal. 18-ik század. H. 0M9.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

71 Kalpagdís£
Arany. Öntött és zománczolt munka. Alul foglalt rubintok sora, fél

holdat alkotnak. Közepén csillagos rózsa, festett zománcz foglalásit rubin
tokkal díszítve. Felette csokor, virággal közepén. A csokorból egy nagy és 
három kisebb ágú toll nő ki, fekete csíkos fehér zománczczal s aranyba 
foglalt rubint bordával. A toliakról két festett zománcz szirmú, rubint 
bibéjü rózsa lóg — a harmadik hiányzik. 17-ik század. H. 0'045.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 2  Re. Haj ék — re ĵgőtű.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és ponczolt munka. Áttört 

gyémántokkal ékes díszítmény, gyémántos gombot környez. Fenn toll- 
forma díszítmény — róla foglalt gyémánt lóg. A toll mellett zöldeskék 
zománcz-kelyhü, világoskék szirmú virág, sárga bibével. 18-ik század.

Kiállítja Lipcsey Mórné.

7 3  Forgó.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Alúl boglárforma gom

bokból nagy rózsa, három kinövő tollal, dalmatinokkal és gyöngyökkel 
díszítve 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 4  Kalpagdís
Arany. Öntött és áttört munka. Indus palmette-alakú. Szárán türki

szek, a leveleken apró rubintok és türkiszek. A palmette maga, apró rubin
tokkal és hegyi kristálylyal, középen nagyobb hegyi kristálylyal és türki- 
szekkel ékes. Szélén levélalakú, hegye felé mindinkább kisebbedő, foglalt 
türkiszek környezik. Keleti. M. 010.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

7 5 Kalpagdís
Arany. Öntött és zománczolt munka. Tollat példáz. Egyik oldalán 

smaragdok, a másikon fehér alapon, színes festett zománcz virágok. Két 
ágról, átfúrt smarad lóg. Török. 18-ik század. H. o‘i25.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 6  Re. Kerecseny.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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7 7  Forgó.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. Alul nyolcz ágú csokor, 

fekete zománcz alapra erősített, gyémánt rózsával a középen. A rózsa porodái 
fehér zománcz pontok. A csokor ágain kívül, fekete alapon, színes festett zo- 
mánczvirágokat látunk. Belül világoskék zománcz borítja — a négy szélsőn 
fehérrel és feketével tarkázva. A csokor hátán nyitható médaillon, rajta 
zománczos virágbokréta. A csokorból áttört, virágos inda emelkedik. Elöl, 
fekete zománcz alapon, aranyba foglalt gyémántok példázzák a virágokat, 
hátul színes festett zománczban tulipánok, rózsák, dáhliák díszítik. Az 
inda végéről, apró gyémánthoz erősített, körteaalkú, rózsaszín gyöngy lóg.
17-ik század. Hossza o 'i j .

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

78 Forgo és kerecseny.
Ezüst, aranyos Öntött, áttört, sodronyos munka. A forgó minden ék 

nélküli. A kerecsen-szárny töve, aranyos alapon, áttört, rekeszes festett zo
mánczos lomb- és virágdíszszel ékes. A szárnytöt a tollaktól, kék zománczos 
gyöngysor választja el. Fölötte négy, festett zománczos virág. A négy 
toll aranyos alapon áttetsző sötétkék, sötétzöld, violaszín és barna zomán
czos lombdíszszel ékes; köztük világoskék zománczgyöngyök. A kerecseny 
mindkét oldala azonos. Lenn kis ezüstláncz és tü függ. 17-ik század.

Kiállítja gr. Teleki Samu.

79 Forgó és kerecseny.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. A forgó alján kar

mos láb, gömbbel. A kerecsenyszárny tövén, vésett mívü virágszál egy 
dalmatinnal az egyik oldalán; a másikon szintén vésett kétfejű sas, dalma- 
tinnal s egy türkiszszel. Végén négy-négy vésett toll. 16-ik század.

Kiállítja A.

8 0  Kalpagdís
Arany. Öntött munka. Két szál gyöngyvirágot ábrázol. A virágok 

fehér zománczosak rubintbibével, mögöttük két, áttetsző zöld zománczos 
levél. Lenn rubintos, zománczos, festett csokor. 17-ik század.

Kiállítja gr. Korniss Emil.

81 Forgó és kétsyárnyu kerecseny.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. A külső, alsó 

keretet sodronyos láncz, a felsőt és a belsőt, vékony ezüst sodrony képezi. 
A két szárny közül a jobbik, a balnak hátát képezte annak előtte és csak 
később lett levágva. A szárny tövét az öt tolitól vésett czifrázatú, keskeny 
csík választja el. Az egész kerecsenyen áttört mívü, kék, fehér, fekete, zöld 
és rózsaszín, rekeszes festett zománczos, virág és levéldísz. Rajtuk egy-egy 
később odafoglalt gyémánt. A forgó tulipánalakra van kivágva, elől-hátul
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zománczos levéldísz és tulipán. Szára srófjáratos. Lenn két lánczocska. 
17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

8 2  Kalpagdís^.
Arany. Öntött, vésett és áttört munka. Alul, áttört, hatszirmú rózsa, 

áttetsző zöld, át nem látszó fehér, fekete és kék zománczczal díszítve. 
A szirmokon gyémánt és gyöngy váltakozik. Bibéje, gyöngyökkel környe
zett gyémántokból áll. A rózsáról lenn, négy gyöngy függött — kettő 
hiányzik. Fenn, három vékony lemez tollat példáz. A lemezek sötétkék 
vájt zománczczal voltak díszítve. A középsőn négy, a szélsőkön két-két 
fehér és zöldes zománczczal borított gyöngyvirág, lógó gyöngygyei. Fiegye 
felé kisebbedő gyöngyök díszítik elől a tollakat. Csúcsain ismét nagyobb 
gyöngyök. 16-ik század.

Kiállítja Nagy Tibor.

8 3  Kalpagdís^.
Ezüst, aranyozva és arany. Öntött, áttört, vert és vésett munka. Nyelét 

tollas saskarom képezi. Felette szívalakú koronás rész. Rajta áttört és zo
mánczczal ékes lombdísz, s három, szintén zománczolt, gyöngyökkel és 
rubintokkal czifrázott, arany boglár. A korona felett három zománczolt s há
rom hullámos, síma toll váltakozik. H. 0 22. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 4  Re. Kalpagdís
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és ponczolt munka, rubin

tokkal, gyémántokkal és gyöngyökkel díszítve. Csokorból és rózsákból áll. 
Fenn hozzá nem tartozó arany boglár. 18-ik század.

Kiállítja A.

8 5  Forgo és kettős kerecseny.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és zománczolt munka. Koronás, szájá

ban égő szívet tartó kígyó, a forgó végén. Jobbra és balra egy-egy szívalakú 
kerecseny, világoskék és zöld zománczczal díszítve. Mind a kettőből öt, ko
ronás kígyó emelkedik. Testükön zöld pikkelyek, a koronákon világoskék 
pettyek. H. o‘i9. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

86 Kalpagdís£
Férfi-alak. Heliotrop és onyx diszítésekkel. A díszítés ezüst és arany. 

Öntött, áttört munka, hegyi kristályokkal és dalmatinokkal czifrázva. Sipkás 
férfi, fején virágos bokrétával. Hátán köpeny. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

8 7  Forgő rúdja.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és zománczolt munka. Végén



i o 6 Ötödik szekrény.

levélforma lap. Erre áttört és zománczolt lombdísz között, két galamb for
rasztva. H. o-265. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

88 Haj ék — rê gőtü.
Arany. Öntött és áttört munka. Négy kisebb s egy nagyobb, rózsa

forma virág, színes festett zománczczal díszítve. A bibék rubint, illetve sma
ragd, rubint porodákkal. Alul három zöld zománczos levél és zománczolt 
darázs. 17-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen Ödön.

8 9  Kalpagdís{.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. Kunkorodott végű tollat 

példáz, festett zománczczal és rubintbordákkal díszítve. Az egyik toll végéről 
áttört rózsa, egy másikról gyöngy lóg. Nagyobbára hideg zománczczal van 
kijavítva. H. o'i3- 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 0  Kalpagch's[.
Arany. Öntött, áttört, vésett és zománczolt munka. Szárán festett zomán

czos levélinda. Felette áttört, zománczczal, rubinttal és gyöngyökkel ékes 
rózsa. Ebből négy, feketével tarkázott, rubintos bordájú toll emelkedik; kö
zöttük még két gyöngyökből képezett toll. El. o 'i j j .  17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

91 Kalpagdís7v
Arany. Öntött vert munka. A forgó csokrot példáz. A szalagok külső 

oldalán rubintokkal ékesek, a belső részek festett zománczos virágdiszüek. 
E csokorból három, rubintos bordájú toll nyúlik ki, fehér alapú fekete, fes
tett zománczczal. A tollak végén egy-egy rubint függ. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

9 2  Csokor.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. A csokor öt ágain kívül, vájt 

kékesfekete zománczban, arany virágokat látunk fehér zománczbibével. Belül 
pedig, fehér alapon, színes festett zománczvirágok díszítik. Közepét áttört 
mivü, bogiáros virág képezi, zománczos foglalatú rubintbibével, fehér és zöldes, 
szabadon álló, zománczporodával, áttetsző zöld zománczos levelekkel, fehér és 
fekete s rubintos szirmokkal. Tíz hosszúszárú, zománczos és rubintos poroda 
nyúlik ki a virágból. Fele részben a csokorágakra forrasztottak; fele részben 
pedig szabadon állók. A csokor belseje sok helyt hideg zománczczal javított. 
Atm. o‘o6. 17-ik század.

Kiállítja gr. Teleki Samu.

9 3  Forgo és kerecseny.
Arany. Öntött, vésett, sodronyos és vert munka. A forgó alja hosszú 

kagyló, e fölött kettős gomb, legfölül áttört, vésett műben a Károlyi-
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czímer. A kerecseny-szárny töve sodronyos diszü, közepén hatszirmú ru- 
bintvirág. A szárnytöt a sodronyos diszű tollaktól rubintsor választja el. 
A hosszú lengötoll sodronyos díszének öt mezejében kék zománczpettyek- 
böl s egy-egy rubintból alkotott virág. A kerecseny mindkét oldala azonos.
18-ik század.

Kiállítja gr. Károlyi Gyula.

9 4  Re. Külpagdís{.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és sodronyos munka. Alul rövid szár, 

sodronynyal szegélyezve s fehér és fekete, hideg zománczpettyekkel díszítve. 
Rajta sodrony keretben két foglalt gránáthéj ül. Felette nyolezszirmú virág, 
rajta fogas szélű, kerek lap; apró dalmatinokkal díszítve. Mindkettő sod
ronynyal szegélyezett s hideg zománczczal ékített. A bibét, levelek között 
ülő, foglalt gránáthéj képezi. A rózsából három hajlott toll emelkedik, 
dalmatinokkal s hideg zománczczal díszítve. A tollakat hullámosán emel
kedő, sodronynyal czifrázott szalagok szegik be, apró egyes és kettős ívek
kel összekötve. Hat gyöngyös és dalmatinos gomb van ezenfelül a tol
iakra erősítve. Hátul szintén hideg zonrácz. H. o 'i 3.18-ik század.

Kiállítja gr. Szápáry Géza.

9 5  Re. Kalpagdís
Ezüst. Öntött, áttört és vésett munka. Alul áttört, vésett klárisokkal 

kirakott paizs, közepén, domború, nő arczképpel. Felette kláris ágon, sza
badon álló Venus, bal vállán ijjazó Ámort tartva, szintén klárisból faragva. 
Mögötte három hajlott, fokozatosan nagyobbodó, kláris kameokkal díszí
tett, s ezekkel váltakozó, vésett mivü, ezüst toll. Az előbbiekről cseppalakú 
foglalatban, kláris cameok lógnak. Hátul ezüst, vésett lombdiszítménynyel. 
H. o'iy. 18-ik század.

Kiállítja a háromszékniegyei vidéki bizottság.

9 6  Forgo és kerecseny.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vert, vésett és zománczolt munka. 

A forgó rúd végén, zománezos czikkekből készített gomb. A kerecsenyre 
rekeszes festett zománczczal ékes, levéldísz forrasztva. Öt hosszú, vésett 
bordáju toliban végződik. A nagy tollak tövén még zománcz bordákat, 
közöttük pedig apróbb tollakat látunk. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

97 Haj ék — re^gőtű.
Arany. Vert és zománczolt munka. Egy nagy fehér és két kisebb 

festett zománczczal ékes, fehér-veres virág, sodronyból fonott száron, 
négy áttetsző zománczczal czifrázott levéllel. A bibék smaragdok, a poro- 
dák aranybafoglalt rubintok vagy zománezpettyek, arany száron. H. 0'095_ 
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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9 8  Haj éh — rengőtű.
Arany. Vert és zománczolt munka. Négy klárisból metszett eper, két 

gyöngyházból készített virág s áttetsző zöldre zománczolt levél, egy szá
ron. A leveleken foglalt, apró, rubintok ülnek. H. o 'oj. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 9  Hajtű.
Arany. Öntött és vert munka. Hat levél — és hat tölcsérszirmú 

virág fehér és világoskék, sárga és fekete festett zománczczal borítva. 
Bibéje smaragd. A levélforma szirmokon egy-egy apró, foglalt rubint ül. 
17-ik század.

Kiállítja Dessewffy Pál.

1 0 0  Re. Kalpagdísn-
Arany és ezüst. Öntött, áttört és vésett munka, rubintokkal, smarag

dokkal, gyöngyökkel s gyémántokkal diszítve. Alul onyx cameo, Medusa 
fővel. Felette virágos bokréta, négy pillangóval. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

101 Votiv hég.
Arany. Öntött munka. Zöld, áttetsző zománcz kézelővel, a kéz maga 

festett, fehér zománczczal ékes. Hüvelyk és mutatóujjával füles serleget 
tart, benne rubint. Csuklyóján rubintos karperecz, kis ujján gyémántos 
gyűrű. Hosszú tűre van erősítve. 16-ik század.

Kiállítja a mária-czelli benezések kincstára.

102 Hajék — reggötű.
Arany. Öntött, vert és vésett munka. Virágot példáz, három levéllel. 

A virág fehér festett, zománczczal és ékkövekkel díszített. A levelek szin
tén zománczoltak. H. 0065. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 0 3  H aj ék — rengő tű.
Arany. Öntött, vert és vésett munka. Három kisebb és egy nagyobb 

virág, sodronyból font száron, levelekkel. A virágok és levelek, zománcz
czal és rubintokkal diszítvék. H. o 'io j. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

ELSŐ TÁRLÓ.

1 — 7  Karperecnek.
Arany. Öntött, vert és zománczolt munka. Sodronynyal, ékkövekkel 

és gyöngyökkel diszítve. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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8  Karperecg — 2 drb.
Arany. Öntött, vert és vésett munka, sodronynyal diszítve. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Karperecg  —  2 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Három zománczolt, ékkö

vekkel és gyöngyökkel, ékes boglár, lánczczal egymáshoz fűzve. 17. század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

10 Nyak ék.
Arany. Öntött, áttört és sodronyos munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum,

11 Ldncg.
Arany. Vert munka. Nagy 8-alakú szemekből áll. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Ldncg.
Arany. Vert munka. Nyolczas alakú szemekből áll. A szemek lapos 

szalagokból készítvék domború vonalakkal. 17-ik század.
Kiállítja gr. Teleki Samu.

13 Nyakék és lemenők.
Arany. Vert munka. Apró, kerek, síma szemek. Elől a nyakéken 

zománezos csatt. 17-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

14 Fülönfüggő, egy pár.
Arany. Sodronyos munka. Fekete és fehér, festett zománezos szirmú 

virágról, makkboglár függ; sodronydísze zöld, kék és fehér zománcz- 
czal ékes. E boglárról zárt kagyló függ. 18-ik század.

Kiállítja a győri helyi bizottság.

15 Láncg.
Hasonló a 11. számhoz. A szemek kisebbek.

16 Lánc{.
Hasonló az előző számhoz. Ennél is 

gombokkal ékes csatt.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

kisebb szemekkel. Elől apró 

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Kegy láncg.
Arany. Párosával összefűzött, nyolczasalakú tagokból áll. 18-ik Század.

Kiállítja gr. Teleki Károly.

18 Karperecg.
Arany. Vert és sodronyos munka. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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19 Nyakék.
Arany. Öntött és sodronyos munka. Hosszúkás tagok és rózsák.

18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

20 Dís[.
Arany. Sodronyos munka. Nyolczágú koronát példáz. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

21 Lánc{.
Arany. Öntött és áttört munka. Kerekded szemek, belül áttört sod

rony díszítéssel és kisebb dombormívü szemek. 17-ik század.
Kiállítja gr. Zay Albert.

22 Lánc{.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 3  Nyaklánc
Arany. Apró, hosszúkás szemekből készítve. Minden szemen két kis 

rózsa. 18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Ldnci — 2 drb.
Arany. Háromfülű szemekből áll. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Láncy.
Arany. Öntött és vert munka. Áttört mívü, hosszúkás szemekből áll.

18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 6  Karperec
Arany. Öntött munka. Három pántocskából áll, melyeket három

szoros lánczok tűznek egybe. A pántok külső oldalán a következő festett 
zománczos rajzok: 1. Égő s z í v  virágok közt. 2. Két egybefont kéz, virá
gok közt. 3. Kettős czímerpaizs. A belső lapokon tájképek, egyikén nagy 
horgonynyal. 18-ik század.

Kiállítja gr. Széchenyi Pálné.

2 7  Násfa.
Arany. Sodronyos munka. Kerek. Belül két egymásba nyúló rubintos 

kör, körülötte kék zománczos nefelejcsek, gyöngyökkel váltakoznak. Lenn 
dalmatinos rózsa s alatta gyöngy lógnak. 17-ik század.

Kiállítja a selmeczbányai vidéki bizottság.

2 8  Dís%.
Arany. Vert és zománczos munka. 17. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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2 9  Ékszer töredék.
Arany. Vert munka. Az egész azon jelenetet ábrázolhatta, midőn a 

tengerből kilépő Vénust a nymphák megkoszorúzzák. E töredéken azonban 
csak Vénus és egy nympha alakja látható. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 0  Mentekötő láncg.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. 18. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

31 Láncg.
18. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 2  Nyakék.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 3  Karperecg.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 4  Fülönfüggő, egy pár.
Arany. Áttört munka. Stylizált, négyszirmú virág. A szirmok zöld, 

a csésze áttetsző vörös zománczosak. Bibéje gyöngy. Lenn kis táblakö, 
melyről smaragd függ. 18-ik század

Kiállítja Kárász Géza.

35 Boglár — 8 drb.
Arany, áttört munka. Teljesen azonosak az előbbi függőkkel, de 

smaragdok nélkül. 18-ik század.
Kiállítja Kárász Géza.

3 6  Mentekötő láncg.
Arany. Vert és ponczolt 

szemein, pontok és csillagok.
munka. Háromsoros. Hatkarélyú, hosszúkás 

17-ik század.
Kiállítja gr. Károlyi László.

3 7  Léin cg.
Arany. Ponczozott munka. Hatkarélyú szemein ponczozott kördísz.

17-ik század.

3 8 —4 0  Láncgok.
16. és 17-ik század.

41 Nyakék.
r8-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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4 2  Karperec% — 2 drb.
Arany. Öntött és vert munka. Öt sor, kettős, sodronyos munkát példázó 

csövecske, középen gombbal. Elöl csatt, csuklyóban járó fedéllel. 17-ik század.
Kiállítja gr. Szápáry István.

4 3  Karperec% — 2 drb.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 4  Karperec
Arany. Vert és sodronyos munka. Három négyszögletű tag, sodrony

nyal, áttetsző zöld és sötétkék zománczczal diszítve. Négy szegletében 
gyöngy, közepén világoskék zománczos virág, álékkő bibével. Négyes 
lánczczal yannak összekötve. 18-ik század.

Kiállítja Somoskeöy Cabdebó Janka.

4 5  Karperec% —  2 drb.
Arany. Vert és sodronyos munka. Hasonló az előző számhoz a kö

vetkező külömbségekkel: A négyszegletű tagokon a zománcz színei áttetsző 
zöld, kék és vörös-fehér festett, zománcz pettyekkel. A bibe rubint. S az 
egyiknél a szegleteken, három-három apró gyöngy van egy nagy helyett. 
18-ik század.

Kiállítja Somoskeöy Cabdebó Janka.

HATSÓ TÁRLÓ.

1 Boglár — 1 4  drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Alapja hat karélyú, 

az összeszögelléseken egy-egy csúcs; rajta domború levél. Felette hat
szirmú virág egy-egy türkiszszel a szirmokon. Végre közepén, fekete zo
máncz maradékaival ékes, hat poroda, gyöngy bibét környez. 16. század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

2 Re. Boglár — 7  drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Kerek. Áttört, 

stylizált lombdíszben négy, vagy három, dalmatin szirmú virágot példáz. 
A szirmok között gyöngyök. A bibé dalmatinos gyöngy négy — részben 
három — festett zománcz maradékaival ékes levél között. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

3  Re. Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka. Mértani díszszel 

vegyes lombokon virág. A boglárokat gyöngyök s dalmatinok ékítik. 
A középső gyöngy tetején kis gránát ül.. A hátsó lap vésett és áttört mér
tani diszü. 18. század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.
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4  Re. Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Mértani díszben 

virág, három szirmában egy-egy gránáttal, köztük egy-egy gyöngy s két- 
két fekete zománezos poroda. A középen, négy szirom tetején gyöngy, rajta 
kis gránát. Hátsó tagja áttört mértani díszü. 18-ik század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

5 Re. Boglár — 6  drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Mindannyi sty- 

lizált virág, csekély eltérésekkel. A kehely közelében gyöngyökkel és dal- 
matinokkal diszítve. Hátsó lapjukon négy-négy böségszarú szárral. 18-ik 
század.

. Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

6 Re. Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka. Középen három

szirmú virág, gyöngygyei, körülte három dalmatin és három gyöngy.- 
A hátsó lapon áttört dísz között három, hatszirmú virág. 18-ik század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

7 Boglár.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Középen 

virág, fekete zománcz nyomaival s porodákat példázó, világoskék zománcz- 
cseppekkel. Középen s körül öt ezüst gyöngy s négy gránát. A hátsó lapon 
vésett dísz. 17-ik század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

8 Boglár — 4  drb.
Ezüst, aranyozva, zománczolva. Öntött, áttört és vésett munka. Grá

nátokkal és gyöngyökkel ékítve. Első lapján a virágok kelyhe, csészéje és 
porodái fehér, kék, fekete és zöld zománezosak. Hátsó lapjain zománezos 
ágdíszben, érdes felületű félgömbök. 17-ik század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

9 Re. Boglár — j  drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka. Egy nagyobb és két 

kisebb, stylizált virág dalmatinokkal és gyöngyökkel ékítve. A legnagyobb 
virág belső szirmai, fekete és zöld zománezosak. Hátsó lapján négy-négy 
böségszarú, érdes aranyozásit szárral. 18-ik század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

10  Re. Bogiáros melltű.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Három gránáttal és négy 

gyöngygyei diszítve. Középen fekete és fehér hideg zománcz. 18-ik 
század.

Kiállítja Lonovics Józsefné.
Magy. tort. ötvösmü-kiállítás. III. 8
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11 Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Négy dalmatin- 

szirmú virág, a szirmok között apró gyöngy rózsákkal. Bibéje dalmatin, 
zöld zománcz maradékával ékes, levelek között. Hátul levelek. 17. század.

Kiállítja a háromszékmegyei vidéki bizottság.

12 Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Négy dalmatin 

szirom, közöttük gyöngy. Négy zöld, fekete és kék zománczos levél 
között, szintén gyöngy ül. 18-ik század.

Kiállítja Kovách Nagy Gizella.

13 Boglár.
Arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. Három dalmatin, kék 

zománczos keretben és három gyöngy. Bibéje dalmatinnal ékes gyöngy, 
zománcz pettyes porodák között. 18-ik század.

Kiállítja Kovách Nagy Gizella.

14 Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és zománczolt munka. Négy dalma

tin szirom között egy-egy gyöngy, sodronyos keretben. Bibéje sodrony
ban ülő dalmatinos gyöngy, négy zománczlevél és apró, kék zománcz, 
porodák között. Hátul festett zománczczal ékes levelek, vájt fekete zomán- 
czosokkal váltakoznak. 17-ik század.

Kiállítja Radvánszky Ferenczné.

15 Boglár — 7 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Elöl négy dalmatin és 

négy gyöngy. Közepén gyöngy bibe. Hátul áttört. 18-ik század.
Kiállítja gr. Bánffy György.

16 Boglár — 2 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Négy dalmatin és 

négy gyöngy, festett zománczczal ékes alapon. Bibéje gyöngy, festett zo
máncz porodák között. Hátán kagylók, festett zománcz virágokkal válta
koznak. 18-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

1 7 Re. Boglár — 4  drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Stylizált, négyszirmú 

virág, gránátokkal és gyöngyökkel diszítve. A gyöngyök zománczos leve
leken ülnek. Bibéje gyöngy, festett zománczczal ékes levelek és porodák 
között. Kettőn hátul, részben kék zománczos porodák, aranyos szirmokkal 
váltakoznak. Kettőn pedig, vájt fekete zománczczal s kék és sárga festett 
zománczczal diszített szirmokat látunk. 18-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.
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18 Boglár — ) drb.
Hasonló az előző számhoz, némi csekély eltérésekkel a részletekben.

18-ik század.
Kiállítja gr. Bánffy György.

1 9  Re. Boglár — 7 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Stylizált virág, négy grá

nát szirommal s négy gyöngy porodával. Közepén négy levél között, 
gyöngy. Hátul áttört levelek és virágok. 18-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

2 0  Boglár — 1 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Három nagyobb, 

kettő kisebb. Stylizált virágok négy dalmatin szirommal és négy gyöngy- 
porodával. A nagyokon a gyöngyök, sötétkék zománczleveleken ülnek. 
Hátuk ezeknek vájt, sötétkék, zománczczal ékes. 18-ik század.

Kiállítja Blaskovics Marianne.

2 1 Boglár — j  drb.
Ezüst. Öntött, áttört munka. Két nagyobb s egy kisebb darab. Mindhár

man virágot példáznak, négy gyöngygyei s három gránáttal. A boglár első és 
hátsó lapja kék és fehér alapon, festett zománezos virágokkal ékes. 18. század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

2 2  Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. Stylizált virág gyöngyökkel 

és rubintokkal. Középen szalagokból alkotott, kék zománezos, négyszintűi 
virág. A boglárról köszörületlen rubint függ. A hátsó lap zöld, kék és 
fehér zománczczal ékes. 17-ik század.

Kiállítja gr. Keglevich István.

2 3  Boglár — 1 drb.
Ezüst. Öntött vésett, és zománezos munka. Két nagyobb és egy kisebb, 

nyolez szirmú virágot ábrázoló, darab. Az első lapon váltakozva, minden 
sziromban egy gránát s egy gyöngy; középen szintén gyöngy. A hátsó 
lapon vájt fekete, zománczczal ékes, ezüst kereszt. 17-ik század.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

2 4  Boglár — ) drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és zománczolt munka. Elöl hasonló 

a 19. számúhoz. Hátul, négy keresztben álló levélen, át nem látszó vilá
goskék vájt s fehér alapon, vörös és fekete, festett zománezöt látunk. 
A négy, ezzel váltakozó poroda, áttetsző sötétkék zománczczal ékes. A har
madikon világos zöld és fekete vájt, világoskék és fekete festett zománcz, 
fehér és vörös festett zománezos levelek váltakoznak. 17-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.
8*
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2 5  Boglár — 2 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Elöl, négyszirmú 

stylizált virág. Hátul, négy levélen, arany virágok fekete vájt zománcz 
alapban és színes festett zománczos porodák váltakoznak. 18-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

26  Re. Boglár — 7 drb.
Arany. Öntött, áttört és sodronyos munka. Elöl három áttört szirom, 

kerek lemezkével. Közöttük gyöngy. Bibéje, sodrony koszorúban ülő 
gyöngy. Hátul áttört.

Kiállítja gr. Andrássy Manó

27  Re. Boglár — j  drb.
Arany. Öntött, áttört, és zománczolt munka. Három n gyobb és két 

kisebb darab. Stylizált virág, négy rubint szirommal és négy gyöngygyei 
ezek között. Bibéje festett zománczczal ékes porodák között ülő, rubintos 
gyöngy. Hátát áttört indák képezik.

Kiállítja gr. Teleki Samu.

2 8  Fülönfüggő —  egy pár.
Arany. Vert és zománczolt munka. Stylizált virág. Elől négy foglalt 

dalmatin példázza a szirmokat. Közöttük gyöngy. Bibéje négy, annak előtte 
zománczolt, most arany levél és világoskék zománcz pettyek között ülő, 
türkiszes gyöngy. Háta festett zománcz virágokkal ékes. Ez a rész utóbb 
készült. 17. és 18. század.

Kiállítja Kovách Nagy Gizella.

29  Nyakék.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Kilencz boglárból áll;

részint smaragddal, részint dalmatinokkal, részint e két ékkővel vegyest 
és gyöngyökkel diszítve. A középsőről násfa lóg. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

3 0  Nyak ék.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és hideg zománczczal diszített munka. 

Különféle formájú boglárokból áll. 18-ik század.
Kiállítja Des Echerolles Kruspér Sándor.

31 Nyakék és násfa.
Arany. Öntött, vert, áttört és sodronyos munka. Hét fajta boglárból 

áll. Közepén rózsa, erről rubintos ívecskén, felfordított rubintos pillangó s 
alatta rubintos, zománcz maradékával ékes, rózsa lóg. A többi, részben 
hideg zománczczal diszített sodronyos rózsa, vagy foglalt rubint, vagy ru- 
bintos rózsa. Két végén három szirmú, gyöngyös és zománczolt boglár.
17. és 18-ik század.

Kiállítja Berzeviczy írnák.
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3 2  Nyakék.
Arany és ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Kettős, gyöngyök

kel ékes lánczczal egybekapcsolt, dalmatinos és gyöngyös boglárok. Közé
pen, hozzá nem tartozó áttört násfa, hideg zománcz maradékával. 18-ik és
19-ik század.

Kiállítja Blaskovics Marianne.

3 3  Násfa.
Arany. Öntött, áttört munka. Festett zománcz és rubintokkal ékes 

pillangóról, kettős rózsa lóg. 18-ik század.
Kiállítja Szmrecsányi Dárius.

3 4  Re. Boglár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka, három gránáttal s 

négy gyöngygyei ékítve. 18-ik század.
Kiállítja Lonovics Józsefné.

3 5  Re. Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és zománczolt munka. Fenn három 

zománczolt boglár, erről gránátokkal és rubintokkal ékes, csokros, násfa 
lóg. A násfa és boglárok nem tartoznak össze. 18-ik század.

Kiállítja Kovách Nagy Gizella.

3 6  Re. Násfa és két fü lö n f üggő.
Ezüst. Öntött, áttört és ponczolt munka. A násfa három gyémánt 

bibéjü, rubintos rózsa, toliforma, felálló levelekkel. Alul hasonló, felfordí
tott rózsa lóg. A fülönfüggőn csokor. 18-ik század.

Kiállítja Szmrecsányi Dárius.

3 7  Re. Gomb — 2 db.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Hét rubint között gyöngy. 

18-ik század.
Kiállítja gr. Zichy Livia.

3 8  Re. Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és ponczolt munka. Fenn dalmatinos 

és smaragdos csokor. Erről stylizált lombdíszü, násfa lóg. Hat, cseppfor
mára foglalt ékkő és egy gyöngy, alul. Dalmatinok és smaragdok díszí
tik. 18-ik század.

Kiállítja a selmeczbányai vidéki bizottság.

3 9  Re. Násfa.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 0  Re. Melltü.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. Smaragdokkal, gránátokkal és gyön-
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gyökkel ékítve. A középbogláron s a széldíszeken fekete és fehér hideg 
zománcz.

Kiállítja Lonovics Józsefné.

4 1  Re. Ndsfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Hideg zománczczal, 

smaragdokkal, gránátokkal és gyöngyökkel ékítve. Középen tizenkét szirmú, 
gyöngybibés, zománezos virág. Az ékszeren smaragdok, gránátok s egy 
gyöngy függnek. 18-ik század.

Kiállítja Lonovics Józsefné.

4 2  Re. Ndsfa és két fülönfüggő.
Ezüst, aranyozás maradékával és arany. Ö ntött, áttört és ponczolt 

munka. A násfa lenn keresztforma. A fülönfüggő rózsáról lógó X • Rubin
tok, apró gyémántok és gyöngyök díszítik. 18-ik század.

Kiállítja Rudnyánszky Ferenczné.

4 3  Re. Ndsfa.
i8-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

4 4  Re. Ndsfa.
18-ik század.

Kiáll.tja a Nemzeti Muzeum.

4 5  Re. Ndsfa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és ponczolt munka. Stylizált 

lombok, rubintokkal, gránátokkal és gyémántokkal díszítve. Öt ezek közül, 
cseppformára foglalva, lenn lóg. i S-ik század.

Kiállítja Szmrecsányi Mária.

4 6  Re. Ndsfa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött és áttört munka. Három részből áll, 

a felső csokor. Gránátokkal és gyöngyökkel ékes. 18-ik század.
Kiállítja b. Fehérváry Gézáné.

4 7  Re. Fülönfüggő.
Ezüst, részben aranyos. Öntött munka, rubintokkal és gyémántokkal 

diszítve. Fenn rózsa, közepén levelek, erről csepp lóg. 18-ik század.
Kiállítja Csorna József.

4 8  Re. Ndsfa.
i8-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 9  Re. Ndsfa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és ponczolt munka. Stylizált 

lombdísz, virágokkal. Lenn két fülönfüggő lóg. Rubintok és gyémántok 
díszítik. 18-ik század.

Kiállítja a maria-czelli benezések kincstára.
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5 0  Re. Násfa és két fülönfüggő.
Ezüst, részben aranyos. Öntött és áttört munka. Stylizált, szalagos lomb- 

dísz rubintokkal, topázokkal és gyémántokkal ékítve. iS-ik század.
Kiállítja Lipcsey Mórné.

51 Re. Melltű.
Arany és ezüst. Öntött és áttört munka. Tizenhat, rubint szirmú virág, 

smaragd bibével. Oldalt három-három, lenn két rubintos és gyémántos 
levél. A kövek a-jour vannak foglalva.

Kiállítja Lipcsey Mórné.

5 2  Re. Nősfa és két fülönfüggő.
Ezüst, részben aranyos. Öntött és áttört munka. A násfa stylizált 

bokréta, rubint szirmú, gyémánt és topáz bibéjü virágokkal A fülönfüggő
kön rózsa, lombdísz s lógó csepp. 18-ik század.

Kiállítja Szntrecsányi Mária.

5 3  Re. Násfa és két fülönfüggő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört munka. Smaragdos csokor

díszben kilencz, ezüstszirmú, gyémántbibés virág. Középen, smaragdkeretben 
nagyobb szívalakú gyémánt, melyhez hasonló három, függ az ékszer alján. 
A fülönfüggők a násfa párdarabjai. 18-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György

5 4  Re. Vállfíígődif csúcsa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött és áttört munka. Közepén, öt rózsá

val ékes szár, ebből jobbra és balra, felfelé mindinkább hosszabbodó, virá
gos és lombos ágak nőnek ki; úgy hogy körvonala egyenszárú, csúcsán 
álló, háromszöget képez. 18-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

5 5  Re.  Fülönfüggő —  6 drb.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

56 Re. Násfa és két fülönfüggő.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, áttört és ponczolt munka. A násfán 

csokor alatta, stylizált lombdísz, öt lógó cseppek A függök rózsából s 
három cseppel ékes, szalagból állanak. Rubintok és apró gyémántok diszí- 
tik. 18-ik század.

Kiállítja Dessewffy Pál.

57 Re. Melltű.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, áttört és ponczolt munka. Sty

lizált lombdísz virágokkal. Gránátok és apró gyémántok diszítik. 18-ik 
század.

Kiállítja Szmrecsányi Mária



120 Ötödik szekrény.

5 8  Re. Fülönfüggő.
Arany. Vert munka. Dalmatinról gyöngy lóg. 18-ik század.

Kiállítja Rudnyánszky Ferenczné.

5 9  Re. Fülönfüggő.
Arany. Öntött munka. Zománczolt s három rubinttal ékes fejű, kígyó. 

Gyöngy lóg róla. 18-ik század.
Kiállítja Somoskeöy Cabdebó Janka.

6 0  Re. Fülönfüggő.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

61  Re. Násfa.
Az 56. számhoz hasonló, de valamivel nagyobb. Eltérések csak a rész

letekben fordulnak elő. 18-ik század.
Kiállítja Dessewffy Pál.

6 2  Re. Násfa.
Ezüst. Öntött és ponczolt munka. Fenn rubintokkal és gyémántokkal 

ékített csokor, közepén gyémánttal; erről stylizált lombdísz függ, rubintok
kal czifrázva. 18-ik század.

Kiállítja Békey István.

6 3  Re. Fülönfüggő.
Ezüst, részben aranyozva és arany. Öntött, és áttört munka. Fenn dal- 

matinos rózsa. Alatta gyöngyös csokor, melyről dalmatinos csepp lóg.
18-ik század.

Kiállítja Blaskovics Marianne.

6 4  Re. Násfa.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött áttört és vésett munka. Stylizált 

virágbokréta, rubintokkal, smaragdokkal s gyémántokkal díszítve. Két össze 
nem tartozó részből áll. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

6 5  Re. Melltű.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött és áttört munka. Szalagcsokor, 

rubintokkal és topázokkal díszítve. 18-ik század.
Kiállítja a selmeczbányai vidéki bizottság.

6 6  Re. Násfa.
Ezüst és arany. Öntött, áttört és zománczolt munka. Két össze nem 

tartozó részből áll. A felső stylizált ezüst lomb, gyöngyökkel és smarag
dokkal díszítve. Alatta zománczolt dísz, benne gyöngyökkel környezve 
irts, szintén gyöngyökből. 18-ik század.

Kiállítja a máriaczelli benezések kincstára.
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6 7  Re. N ásfa.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és ponczolt munka, ru- 

binttal diszítve. Fenn szalag, alatta lombdísz, melyről rubintos csepp lóg. 
18-ik század.

Kiállítja Berzeviczy írnák.

6 8  Re. Násfa.
Ezüst, aranyozás maradékával és arany. Öntött, áttört, vert munka. 

Fenn rubintos, gyémántos csokor, közepén aranyos foglalású rubint. Erről 
stylizált lombdíszü alsó rész függ, középen aranyos foglalású rubint; két
oldalt hasonló, függő rubintok. Legalól egy rubint s két gyémánt függ. 
18-ik század.

Kiállítja Lüdecke Ernő.

6 9  Re. Ékszer rés{.
Ezüst, részben aranyozva és arany. Öntött, áttört és ponczolt munka, 

lehér és világos kék, festett zománczczal diszítve. Rubintok és gyémántok 
ékítik. Szalagdísz, három lógó cseppek 18-ik század.

Kiállítja a somogymegyei vidéki bizottság.

7 0  Re. Mellék.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és ponczolt munka, rubintokkal di

szítve. Bokrétáról, stylizált lombdísz lóg. 18-ik század.
Kiállítja Kovách Nagy Gizella.

71 Re. Fülönfüggő. — 6 drb.
18-ik század.

. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 2  Re. Fülönfüggő.
Ezüst és aranyos ezüst. Öntött, áttört és ponczolt munka rubintokkal, 

smaragdokkal, apró gyémántokkal és két gyöngygyei diszítve.
Kiállítja a selmeczbányai vidéki bizottság.

7 3  Re. Ékszer résje.
Arany és ezüst. Öntött, áttört és ponczolt munka. Szalagcsokor -s 

fekete zománczczal és rubinttal ékes, kerek rózsa. 18-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

7 4  Re. Ékszer rés^e — 12 drb.
Ezüst, részben aranyozva és arany. Öntött, áttört és ponczolt munka, 

részben zománczolva, rubintokkal, gyémántokkal és gyöngyökkel _ diszítve. 
Legyező, bokréta, csokor két szerecsenfejjel, lombdísz, és négy rózsás 
gomb. 18-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Lívia.
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HA TO D IK  ÉS H ETED IK  TÁRLÓ.

Övék, mentekötők és vállju^ö díszek a XVI—XVIII. századokból.

1 Rn. Ö V .
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Két hajlott végpánt

ból és négy bársonyra felvarrt boglárból áll A végpántokon áttört lomb- és 
virágdísz között szarvas, nyúl, egyszarvú, mókus és kutya. A virágok négy

szirma között, türkisz bibe Oldalt részben zöld zománczos virágok, gráná
tok és vésett indák. Lenn erős sodrony kereteik A pántok végén áttört 
kapocs, sárkányfejü kampókkal. A boglárok rózsaforiíiájuak. 16-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen András.

2 Rn. Öv.
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3  Rn. Öv.
ié-ik század.

Kiállítja az orsz. iparművészeti Muzeum.

4  Rn. Ov hét végpántja.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Alsó és felső részből áll.

Rajta az itt látható lombdísz, madarak és virágdísz vonul végig. Lenn 
öt-öt, fenn szintén öt-öt ezüst szirmú, gyöngy vagy türkisz és gránát bibés 
virág. A virágok némelyikén fonalasait vésett alapon, áttetsző zöld és sötét
kék zománcz nyoma látszik. A kapocs a fötaghoz hasonló mívű és sár-
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kányfejü kampóban végződik, mely nyaka hajlásában sodronyos lánczot 
tart. Az egyik pánton e mesterjegy. 16-ik század.

5 Rn. Öv-páni.
16-ik század.

6 Rn. Öv.

Kiállítja gr. Andrássy Manó

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

Ezüst, aranyos. Öntött és áttört munka. Két hajlott pánttól és az ezeket 
összekötő lánczból áll. A pántokon áttört lombdiszítés és öt-öt türkisz -

illetve gyöngybibés virág; fenn két sodrony szegélyzi. Oldalt ismét áttört 
és apró virágokkal ékes. Alul szintén sodrony. A pántok végén sárkány fejű 
kampó. A láncz, kettős 8-asokból áll, vésett díszítésekkel. 16-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

7 Rn. ÖV.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka. Két hajlott pántból, 

nyolcz boglárból és két csatiból áll. A pánton lenn, domborművű stylizált

virágdísz, e fölött áttört mívü cartoucheokban szintén virágdísz, összesen öt 
sor, türkiszekkel és gránátokkal ékítve. A boglárok bársonyra erősítvék.
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Alapjuk sodronynyal szegélyzett áttört karika, e fölött ismét áttört mívű 
virágkorona, melynek gombjait vésett virágok, türkiszek és gránátok képe
zik. A korona későbbi, hatszirmú virág; bibéje türkisz. A két végcsatt áttört és 
vésett virágdíszszel ékes végét, sárkány fejű kampó képezi, hajtásában sodro
nyos mívű karikákból egybefüzött, ezüstlánczczal. 16-ik század.

Kiállítja gr. Csáky Albin.

8 Rn. Ö V .
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Türkiszes középbog

lár két hajlott, domborművű pánt között. A pántok sodrony nyal szegély -

zettek. Oldalain virágdísz, amorettek és madarak. A pántok mellett két-két 
türkiszes boglár. A két végcsatt újabb eredetű. A kampók az övvel egyko- 
rúak. i6-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

9 Öv-pánt — 2 db.
Ezüst, aranyozva. Öntött munka. A diszítés az előző számhoz hasonló.

Kiállítja az orsz. iparművészeti Muzeum.

10 Öv-részlet.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Középen kerek, 

sodronynyal szegélyzett, nagy boglár, levelek között, sodrony csigákkal, 
türkiszekkel, kék és fekete zománczczal. Két-két ettől különböző későbbi 
kis boglárral, kettős csigásak váltakoznak, kétszer minden oldalon. 17. és 
18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

11 Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Két hajlott végpántból 

s tizenkét, bársonyra felvarrott boglárból áll. A pántokat erős sodrony sze- 
gélyzi. Felső részén négy-négy domború fő cartoucheban; gyermek, két 
egyforma nő és egy szakálas férfi-fej ponczolt alapon. A fejek között két 
kétrétű levél, czikkes szeggel. A levelek között cherub-fej. A boglárok 
alját nyolcz nagy s ezekkel váltakozó nyolcz kis szirmú, rózsa képezi. Ezen 
függélyes, áttört párta — 5. fajta kp. Tetején egymásra hajló, vésett szir
mok türkisz bibével, mely hat áttetsző kékes zöld zománcz maradékaival 
ékes virág között ül. Két végén sárkányfejü kampó. 16-ik század.

Kiállítja Nagy Tibor.
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12 Rn. Ö v .
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. A két végpánt szélén lomb

dísz, a felső lapon amorettek. A skófiumos övön tizenkét, öntött mívű,

csúcsos, virágboglár, hasonlók a szász övék bogiáraihoz, smaragdokkal és 
rubintokkal. A végcsatton lombdíszben, egy-egy amorette. A kapocs sár
kányfő. Az egyik kaoocsról sodrott szemű láncz függ. A két pánt hátsó

17-ik század.
Kiállítja Harkányi Frigyes.

13 Rn. Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Két hajlott végpántból s 

ezüst skofiumra felvart, tíz, boglárból áll. A pántok sodrony nyal szegély- 
zettek. Oldalt lombdísz szemcsés alapon. Felül stylizált, domború lombdísz 
és cartoucheok, szintén szemcsés alapon. A boglárok alján sodrony. Felette 
függélyes, domborművű rész. Tetején gránátok és gyümölcsök váltakoznak. 
Közepén hatszirmú, zöld, hideg zománcz maradékával ékes virág. Ezen ismét 
négy aranyos szirmú virág ül, bennök gyümölcsforma bibe. Két végén áttört, 
oroszlánfejjel diszített kapocs, sárkányvégü kampóval és csavart szemű 
lánczczal, melyen valószínűleg újabb eredetű aranyos makk lóg. 16-ik század.

Kiállítja Nagy Tibor.

14 Rn. Öv.
i6-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Öv kö{éptagja.
16- ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

16 Kapocspár.
17- ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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17 Kapocspár.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

18 Vállfügő kapocs
i8-ik század.

19 Öv.
17-ik század.

20 Öv.
17-ik század.

3 nagyobb és 2 kisebb.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

21 Kapocspár — 3 drb.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

22 Mellék.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 3  Ruhád is{  —  2 drb.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Sgjjvég —  4 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka, hideg és mintázott festett 

zománczczal diszítve. Alapja síma arany, hideg zománczos, lombdíszszel — 
nagyrészt lekopott. Erre áttört mívű, gránáttal, fehér és fekete mintázott 
festett zománczczal ékített, virágok és levelek erősítve. Az egyes részek 
oldalt, vésett mívüek. 18-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

2 5 Csati.
17-ik század.

2 6 Kapocspár.
18-ik század.

2 7 Ruhadis
2 8 Sgjvég.

2 9 Vállfűgő kapoc.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum. 

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ezüst, aranyos. Öntött, áttört és zománczolt munka. Hosszúkás négy
szegletű, két hosszú oldalán, apró, szorosan egymás mellett álló fülekkel. 
Sodrony szegi be. Belül áttört lomb és nyolcz szirmú virág, rekeszes
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festett zománczczal. Bibéje smaragd. Két rubint és két gyöngy a lomb- 
diszítésen. 17-ik század.

Kiállítja Hampel Józsefné, Pulszky Polyxena.

3 0  Vállfűjó kapocs.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és zománczolt munka. Hosszúkás négy

szögletű. Rajta áttört mívű, zománczos lombdísz, gránát és gyöngy. 17. század.
Kiállnia Hampel Józsefné, Pulszky Polyxena.

3 1  Vállfűjő kapocs. — ) drb.
17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 2  Mentekötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. A mentekötőt nyolez, 

kettesével egybefüzött, hosszúkás négyszögletű tag, három nagy, szalagcso
kor, sodronyos lánczok s két végcsatt képezi. A kis négyszögletes tagokon 
és a két végcsatton, rekeszes festett zománczos virágok levéldíszszel és tür- 
kiszekkel. Szalagokból alkotott csokrokon virágok, fekete zománcz nyomaival,
türkisz-bibével. Később lettek az övre téve. 17-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen Ödön.

3 3 Öv.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 4 Öv.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 5 Ö v .
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és vert munka. Négy nagyobb, 

négy kisebb pántból s láncztagokból áll. Mindannyiján síma aranyos alapon, 
festett zománczos lomb- és virágdísz. A lánczok ezüstből valók, három
sorosak, négyizüek. A karikák közt, három-három négyszirmú virág.

Kiállítja gr. Csekonics Constance.

3 6 Kapocspár.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 7 Mentekapocs.
Kiállítja az orsz. iparműv. Muzeum.

3 8 Mentekötő. -
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
3 9 Mentekötő.

Arany. Öntött, vert és áttört munka. Hat négyszögletű pántból, egy
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tojásdad középrészből és két .végboglárból áll. Az utóbbiakat kivéve a 
többin sodrony keretben, síma alapra, áttört mívű, festett zománczczal 
ékes virágok és levelek erősítve. A két végboglár a 17-ik századból való. 
Négyágú csokort példáz. Az ágakon kívül fekete vájt, belül fehér és fekete 
festett zománczot látunk. iMinden ág között, rubintos arany poroda. Köze
pén fehér és fekete, festett zománczczal diszített négyszirmú virág, rubint 
bibével. Az egyes tagokat hármas láncz fűzi egybe.

Kiállítja gr. Bethlen András.

4 0  Kardkötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Háromizü középrészből, nyolcz 

kisebb tagból s két csatiból áll. Az egyes részeket kettős, öt, illetve hat- 
izü, négysoros, áttört mívű láncz fűzi össze. A kisebb tagok négyszög
letesek, festett zománczos kivágott virágokkal; körültök ezüst sodrony
keret. Középen, négyszögletes ezüst dísz, aranyozott sodrony keretben. 
A háromizü középrész világos és sötétkék, zománczos lombdíszszel ékes. 
Az egyes ízek közepén, egy-egy festett zománczos kelyhü virág aranycsé
szével, körülötte nyolcz kisebb, hasonló virág. A két szélén egy-egy aranyo
zott virág. A vésett lombdíszszel ékes végcsattokon három-három türkisz.
18-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen Ödön.

41  Kardkötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Nyolcz, hosszú

kás négyszögü tagból s közép rózsából áll. Hat tagon áttört mívű, festett 
zománczczal ékes, virágok, sodrony keretben. A két szélsőn pedig sodrony 
dísz, dalmatinokkal és három-három apró, kétféle kékre zománczolt virággal. 
Közepén áttört, hideg zománczczal festett rózsa Ez nem tartozik a kard- 
kötőhez, mely tulajdonképen övnek készült, a minthogy a két végtag is 
külömbözik a többitől.

Kiállítja b. Prónay Dezső.

4 2  Öv.
Kiállítja az orsz. iparművészeti muzeum.

4 3  Mentek ötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Négy pántból és két vég

tagból áll. Mindegviken áttört mívű, festett zománczczal ékes virágokat 
látunk, sodrony keretben.

Kiállítja b. Prónay Dezső.

4 4  Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört vert és vésett munka. Hat, hosszúkás, 

négyszögü pántján fehér, vörös, fekete, zöld és sárga festett zománczos 
tulipántok és levelek; e tagokat áttört kapcsok fűzik egybe, közepükön tűr-
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kiszek közt, egy-egy gyöngy. A csation festett zománczos tulipántok, leve
lek s egy nagyobb gyöngy. .

Kiállítja b. Szentkereszty Belane.

4 5  Mentekötő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és vert munka. Középrészből, 

két végboglárból s láncztagokból áll. A középrész sírna alapján, ezüst fog
lalásit szalagcsokrot s virágbokrétát ábrázoló smaragdos, rubintos, gyémán- 
tos és gránátos ék. A végboglárok külső lombkerete után, sodronykarika 
következik; e fölött stylizált virág smaragdokkal, gyöngyökkel és gráná
tokkal. A két kis pántocskák egyikén festett zománszos tulipánt, a másikon 
ugyanoly hétszirmú virág. A pántokat a középrészszel, háromsoros arany 
lánczok fűzik egybe. A két végboglár goticus ízlésű s a 16-ik századra 
vall. A középrész eleje, múlt századbeli rococco, míg háta modern.

Kiállítja gr. Zichy Lívia.

4 6  Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Négy kisebb, két 

nagyobb, hosszúkás négyszegletű pántból, négy kerek rózsából, egy boglárból 
és csattból áll. A hat négyszegletű pánton, áttört mívű, festett zománczczal 
díszített, virágokat látunk sodrony keretben. A kerek rózsákon hasonmívü 
virágok, szalagcsokorral s dalmatinnal a középen. A boglár négy dalmatin 
szirmú, stylizált virág. Közepén festett zománcz-levelek között türkisz. 
A csatton szalag és festett zománcz virágok. Lenn szárnyas cherubfej lóg.

Kiállítja gr. Teleki Károly.

4 7  Re. Nő-vállfü[ő köjéppdntja.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, és sodronyos munka. Hosszú, kes

keny, beszegett lemez. Belül ezüst filigránból, öt csokorforma díszítmény. 
Négy, közepén dalmatin bibéjü, hatszirmú aranyos virág. Az ötödikben 
gyöngy, sodronyos és zománezporodás rózsában. A csokrok között gyön
gyök. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4 8  Ruhakapocs.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és sodronyos munka. Három 

csuklyóban járó tagból áll. Mindegyiken ezüst filigran alapon, erős sodrony 
keretben, festett zománezvirágokat látunk. Középen egy-egy gyöngy. Hátul 
két bélyeg: tizenhárom szemű szöllőfürt és ^H. 18-ik század.

Kiállítja b. Kemény Kálmánné.

4 9  Kapocs — 7 drb.
Ezüst, aranyos. Öntött, áttört munka. Síma, sodronykeretes alapon egy- 

egy fehér és vörös, rekeszes festett zománczos tulipánt, fekete lombdíszben. 
Fölül kis sodronykeretes karély, festett kék zománczos, háromszirmú virággal.

Kiállítja gr. Bethlen András.
Magy. tö rt. ö tvösm ű-kiállitás. III. y
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5 0  Vállfűlő kapocs.
18-ik század.

Kiállítja az orsz. iparművészeti Muzeum.

51  Re. Vállf űlő dís\
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vésett és sodronyos munka. Három 

tagból és lánczocskákból áll. Az egyes tagokon, síma alapon, sodronyos 
ezüst virágdísz és szőlőfürtök. Középen, fekete zománezos szirmú virág, zöld 
zománezos porodákkal. A négy sarokban egy-egy virág, zöld zománezos 
szirmokkal. Ezek közt ezüst virágok. A középtag alsó része ezekkel azonos; 
de fölötte sodronymívü, ötágú korona és virágok vannak. A kétsoros 
lánczocskákon vésett virágok. 18-ik század.

Kiállítja gr. Szápáry István.

5 2  Vállfűlő di'si.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört munka. Kerekded közép és két három- 

szegletü oldalrészből áll. Mindegyiken, sodrony keretben, áttört virágok és 
levelek, rekeszes festett zománczczal diszítve. Az egyes részeket összekötő 
lánczok hiányoznak.

Kiállítja Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök.

5 3  Vállfűlő dísi.
Kiállítja az orsz. iparművészeti muzeum.

5 4  Re. Nő-öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vésett és sodronyos munka. Nyolcz 

azonos részből, keresztpántokból s két végcsattból áll. Az öv egyes részein 
síma alapon ezüst sodronymüvei ékes, mely virágokat és szőlőfürtöket áb
rázol, egyet kivéve, a négy sarkon sodronyos szirmú, aranyozott virágok 
türkiszszel, és gyöngygyei középen — áttétsző zöld és festett zománezos 
szirmú virágok türkisz-bibével. A végcsattok hasonló mívüek. A hossz
pántok domborművel ékesek. A kapcsokon sárkányfejü kampók. i8. század.

Kiállítja Kállay Béniné, Bethlen Vilma grófnő.

5 5  Re. Nő-derek köicppántja.
Ezüst, aranyozva. Öntött és sodronyos munka. Az előbbi öv párdarabja, 

felső részén sodronymüvei, vájt és festett zománezos boglárokkal ékes, öt
ágú korona. 18-ik század.

Kiállítja Kállay Béniné, Bethlen Vilma grófnő.

5 6  Re. V á llfű lő  kapocs — 2 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Az egyes részeken 

síma alapon, áttört lombdiszítés és négy kerekded médaillon benne: szarvas
vadászat tájképben. Az egyik tagon ötágú korona. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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5 7  Re. Vállfüzö köyéppántja.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Hosszú, keskeny 

lemez, két végén ötágú korona — az egyik hiányos. A koronák között 
nyolez áttört mívű, lombdíszszel kereteit, tojásdad médaillon. Benne festett 
zománczczal ékes fehér, rózsaszínű, fekete és világoskék tulipán, fekete, 
világoszöld és zöldes és sötétkék levelek és két világoskék, sárga bibéjü, 
rekeszes zománcz nefelejcs. A virágok és levelek zománezos szívből nőnek 
ki. Minden médaillon közepén dalmatin ül. 18-ik század.

Kiállítja nagy-küküllőmegyei vidéki bizottság.

5 8  Válfűlő kapocs — 2 drb.
i8-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 9  Kapocspár — ; drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Síma alapon, 

filigrán között, kék zománcz. 17-ik század.
Kiállítja gr. Bethlen Ödön.

6 0  Re. Vállfüzö köjéppántja.
i8-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

61 Re. Vállfüzö kapocs — 4 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Négyszegletű részek, 

az egyiken korona. Rajtok áttört mívű lombdiszítés közepette médaillon. 
A médaillonban nap, galamb, égő s nyíllal átlőtt szív. 18-ik század.

Kiállítja b. Gerliczy Bódog.

6 2  Re. Vállfűlő ktrfppánlja.
i8-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 3  Re. Vál fű lő  kapocs — 4 drb.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött és áttört munka. Síma ezüst alapon, 

áttört, aranyozott lombdiszítés. Középen ötágú korona alatt; tollas, sisakos 
nő mellképe. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

6 4  Re. Vállfűlő dísi csúcsa.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 5  Re. Vállfűlő köiéppántja.
18-ik század.
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NYOLCZADIK ÉS KILENCZEDIK TÁRLÓ.

Mentekötők, övék és kardkötök a XVI—XVIII-ik századokból.

1 Öv.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött és áttört munka. Hatsoros láncz kö

zött, csőforma, áttört tagok. Két végén kapocs. Az egyiken: Kubinyi Ferencz, 
Deák Ferencznek iS)y. Mind a kettőn két bélyeg : tornyos várkapú, alatta 
15 és FJG betűkből álló monogramm. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
2 KardkötŐ.

Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Csőforma, domborművű leve
lekkel ékes, kétfülü tagokból s féldióbeles szemű lánczból áll. A láncz- 
szemeken domború pontok. 16-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.
3  Öv.

16- ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Öv.
17- ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Öv.
18- ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Három és két, egymásba 

szögellő s nyúló karikákból álló szemek váltakoznak. A szemek domború 
pontokkal és rózsákkal ékesek. 16-ik század.

Kiállítja Nagy Tibor.

7 Öv.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Öv.
Ezüst. Öntött és vésett munka. Szerkezete hasonló az előbbihez. A sze

mek azonban laposak, nagyobbak. Apró pontok s az összeszögellési pon
tokon, hatszirmú virágok díszítik. A két csatt áttört mívű és vésett lomb- 
díszü végén, sárkányfejü kampók. 17-ik század.

Kiállítja b. Radvánszky Béla.

9 Öv.
i8-ik  század. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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10 Kardkötő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Négy tra- 

pezforma pántból, középrészből és két félkör-alakú végcsattból áll. Ezeket 
láncz fűzi össze. A láncz szemei két egymásba szögellő karikákból állanak, 
részben aranyosak, apró rózsákkal, angyalfejekkel s fekete hideg zománcz- 
czal diszítettek. A pántokon áttört mívű lombdísz között sphynx és a négy 
szegletben türkisz. A középső tagon szintén áttört lombdísz, szalagcsokor és 
két gyermek. Türkiszszel, rubintokkal és smaragdokkal ékítve. A két vég- 
csatton lombdísz, türkiszek és smaragdok. 18-ik század.

Kiállítja gr. Török László.

11 Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött és áttört munka. Középboglárból, nyolcz kisebb 

boglárból, pántrészekböl s láncztagokból áll. A nagy középboglár áttört 
lombdíszü, hat smaragddal; tetején négyszirmú virág, négy gyöngygyei, 
fenn smaragddal. A kisebb boglárok tetején áttört szirmú virág, teljesen 
láthatatlanná teszi az alsó szebb részt, melynek érdes aranyozásé felületét, 
kék és fehér zománczos levelek és türkiszek környezik. Közepén nyolcz 
szirmú virág, fekete és fehér zománczczal, smaragdbibével; körülte át nem 
látszó kék és zöld s áttetsző vörös zoniánczpettyek. A pántrészek síma 
alapon áttört lombdíszszel ékesek, közepükön gyöngy. Az egészet stylizált 
virágodból alkotott láncztagok fűzik egybe. A kisebbb boglárok a 16-ik szá
zadból valók. A többi múlt századbeli.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

12 Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött munka. Tizenöt azonos, csuklyóban járó, 

hosszúkás négyszegletű, tagból áll. A két szélsőn sárkányfejü kampó. 
A tagokon oldalt lombdiszítés, fenn domború cartóucheban türkisz. A csuklyó- 
kon szintén lombdiszítés közepette cartouche, benne gránát és két türkisz. 
Eredetileg minden tagon négy gyöngy volt, most nagyobbára hiányzanak.
17-ik század.

Kiállítja a háromszékmegyei vidéki bizottság.

13 Nő-öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és sodronyos munka. Hat hosszúkás, 

ívalakú tag filigránnal, hideg zománczczal, gyöngyökkel, chrvsoprással és 
dalmatinokkal díszítve. Kettős lánczok fűzik össze. Közepén csatt.

Kiállítja Lüdecke Ernő.

14 Re. Mentekötő.
Ezüst. Vert és sodronyos munka. A középső rész kerek, a két szélső 

levélforma, filigránnal ékesek. Filigrán láncz fűzi őket össze. 18-ik század.
Kiállítja br. Kemény Kálmánné.



15 Re. Mentekötő.
Ezüst. Vert, vésett és sodronyos munka. Három kerek, filigrános,

hatszirmú, rózsát hármas láncz köt össze. 18-ik század.
Kiállítja Breznóbánya.

16 Mentekötő.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Kapocspár.
Ezüst. Öntött és sodronyos munka. Levélforma, filigránnal diszítve.

Kiállítja Breznóbánya.

18 Mentekötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött és préselt munka. A mentekötő négyszög

letű tagokból van összeállítva. Közepükön festett zománezos virágok gráná
tokkal és türkiszekkel. A középboglárt négy ilyen tag képezi, összeszögellésük- 
nél virágot ábrázoló, ékköves boglárral. Az egyes tagokat három-három 
gyűrű köti össze, melyekre ornamentális és heraldikus jelvények vésvék. Ez 
utóbbiak: kilenczágú korona, íjj és nyíl, két egymást keresztező nyíl, ágon 
ülő madár és kardot tartó kar. A két végtagon egy-egy szakállas mascaron.

Kiállítja gr. Csáky Albin.
19 Nő-öv.

Ezüst, részben aranyozva. Öntött és sodronyos munka. Kilencz csuk- 
lyóban járó pántból és két kapocsból áll. Rajtok ezüst filigrándísz között, 
virág világos és vörös pettyes sötétkék szirmokkal. A csuklyókon Tela
mon. i8-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

20 Nő-öv.
Arany és ezüst, aranyozva. Hat tagból, két kis boglárból, egy csati

ból s kétféle láncztagokból áll. Három hármas tag, azaz kilencz lánczdarab 
arany 8-asokból van egybefüzve; tizennyolez lánczdarab pedig, sodrony- 
mívü. A hat hosszúkás négyszögü tagokon, síma alapon, sodronymívü ezüst 
virágdísz, hideg zománczczal; középen hatszirmú virág gránáttal. A két kis 
boglár régi, öntött mivü virág, sodronyos ezüst csészével. A hozzá nem tar
tozó végcsatt, áttört virág lombdíszszel, türkiszek, gránát és álékkövekkel. 
Róla cseppalakú foglalásban egy gyöngy s két gránát függ. 18-ik század.

Kiállítja br. Orczy Béla.
21 Nő-öv.

18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

22 Kardkötő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Öt 

trapezforma tagból és két sárkányfejü kampóval ékes, végcsattból és az

^ 4  N yoíczadik  és k ilenczed ik  tárló.
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ezeket összekötő lánczból áll. Az egyes tagokon ezüst filigrán között, sö
tétkékkel tarkázott világoskék szirmú virágok, zöld zománczos csészével. 
A lánczszemek két összeszögellö körből s ezeket összekötő karikából állanak. 
Az elsőkön dombormívü virágok és levelek; az utóbbiak koszorút pél
dáznak. Valószínűleg 16-ik századbeli mintákból öntvék. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 3  Nő-öv.
i8-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Mentekötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Kilencz darab, há

romfajta boglárból áll. A boglárokon apró angyalfejek, türkiszek, gránátok, 
gyöngyök, fekete, sötétkék és sötétzöld hideg zománcz. Tetején hatszirmú 
virág, türkisz és gyöngy bibével. 18-ik század.

Kiállítja gr. Teleki Samu.

2 5  Re. Mentekötő.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött, vésett és áttört munka. Négy kisebb 

egy nagyobb középtagból és két végcsattból áll. A középrészen ülő bog
lár valamennyi közt a legrégibb. Síma lapon áttört és vésett mívű lomb
dísz, a négy sarkon festett zománczos szirmú virágok, közepükön sma
ragdok. Fenn, stylizált virág-boglár zománcz nyomaival, gránátokkal és 
gyöngyökkel. E fölött festett zománczos virágfüzér. Közepén, rubintkör- 
ben nagy boglár, oldalain vésett fejecskékkel; ezek fölött gyöngyök 
és türkiszek virágot formálnak. Középen gyöngy, festett zománczos poro- 
dákkal. A négy kisebb trapezalakú, síma lapra erősített és áttört mívü 
lombdíszszel ékes. Középen egy-egy nagyobb boglár, virágot példázó, vé
sett mívü; gránátokkal és gyöngyökkel; két zöld zománczos virág köze
pén gyöngygyei. A két végcsatt áttört mívű, mindegyiken két szív. Az 
egyes tagokat három-három, virágokkal ékes lánczocska fűzi egybe.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

2 6  Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Az öv négy pánt

ján síma alapon, ezüst sodronyos virágdísz. Középen aranyozott virág, vö
rös ékkővel, kétoldalt nyolez szirmú virág gyöngygyei; sötétkék és zöld 
zománczos szirmokkal. E pántokat kétsoros, háromízü, virágos lánczocskák 
fűzik egybe. Az öv négyszögekből egyesített, ezüst lánczczal van megtoldva.

Kiállítja gr. Bánffy György.

2 7  Mentekötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Középboglárból 

s két pántból áll. Az előbbinek párdarabja
Kiállítja gr. Bánffy György.
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2 8  Öv.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Négy 

sor láncz, szemei négyszirmú virágokat példáznak és három filigránnal ékes 
tag, színes álékkövekkel díszítve. 18-ik század.

Kiállítja a biharmegyei régészeti egylet.

2 9 - 3 0  Övék.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

31 Nő-öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és sodronyos munka. Az ék három 

tagból s két csatiból áll, melyeket négy-négy, öntött mívű nehéz láncz, fűz 
össze. A három főrész aranyozott ezüst alapon, ezüst sodronymüvei, mely 
nagy stylizált virágot abrázol, ékes. Középen négy gránát közt, festett 
zománczos tulipán, kék és zöld rekeszes zománczos levelekkel; a vastag 
sodronyszél mentén pedig, nyolcz-nyolcz, hatszirmú, sötétkék-zománczos 
ezüst virág, csonka kúpalakú bibével. A két csatt, virágokkal ékes dom
bormű, alúl virágfüzérrel. 17. és 18. század.

Kiállítja br. Orczy Béla.

3 2 - 3 3  Nő-övek.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 4  Re. Nő-ÖV.
Kiállítja a nagy-küküllőmegyei vidéki bizottság.

3 5  Re. Nő-öv.
18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 6  Nő-öv.
Kiállítja Lüdecke Ernő.

3 7  Re. Öv.
i6-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 8  Nő-öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Zöld álékkővel 

díszítve. Két végcsattból, csúcsos középrészből s nyolez hosszúkás pántból 
áll. Ezeken a részeken, áttört lombdiszítés és kagylók.

Kiállítja a brassómegyei vidéki bizottság.

3 9  Kardkötő.
Ezüst, aranyozva. Vert és préselt munka smaragdokkal és dalmati- 

nokkal díszítve. Tizennégy kisebb s egy nagyobb boglárból áll.
Kiállítja gr. Bánffy György.
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4 0  Mentekötő.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka. Nyolcz kisebb s 

három nagyobb boglárból áll, melyeket összelapitott karikák fűznek egybe. 
A tagok közepe gyöngy, körülte hatsugaras smaragdcsillag. A smaragdok 
közt hat, vésett mivü, teljes őszi rózsa, gyöngybibével. E virágok közt 
fehér pettyes és fekete, hideg zománczos mértani dísz. A nagyobb tagok 
mindenben hasonlók e kisebb tagok felső részéhez, de aljukra újabban, 
nagyobb, áttört mivü, levéldíszszel s gránátokkal ékes hátlapot erősítettek. 
18-ik század.

Kiállítja gr. Keglevich István.

4 1  Re. Owes
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Öt pántból és lán- 

czocskákból áll. A pántok sima alapján, áttört és vésett lombdíszben, sma
ragdokkal ékes virágboglár; a pántok négy sarkán szintén smaragdok. 
A hármas lánczok felső és alsó során kagylók, a középsoron virágok, vörös 
hideg zománcz nyomaival. 18-ik század.

Kiállítja gr. Szápáry Géza.

4 2  Re. Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Kilencz trapezforma 

tagból, végcsattból és ezeket összekötő, hármas lánczból áll. Az egyes tago
kon áttörtmívü lombdísz, két-két dalmatinnal s egy-egy gyöngygyei. Két 
tojásdad szemű láncz között a harmadik apró, négyszirmú virágokból áll. 
18-ik század.

Kiállítja gr. Bánffy György.

4 3  Re. Nő-ÖV.

Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Hat hosszúkás, ívalakú 
pántokból, középrészből és hármas lánczból áll. A pántokon áttört mivü 
lombdísz három virággal, kettőnek gyöngy; a harmadiknak dalmatin a 
bibéje. A lánczok közepén lombdísz, szintén két gyöngygyei és egy dalma
tinnal diszítve. A középrészen kagyló, áttört lombdísz s öt cseppalakú 
csüngő. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

' 4 4  Re. N ő -Ö V  — 2 drb .

18-ik század.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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TIZED IK  TÁ R LÓ .

Gyűrűk a X I—X IX . századokból. 

1 By. Gyűrű.
ii-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Gyűrű.
Ezüst. Vert és vésett munka. Elől kerek lemez, keleti felirattal.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Ezüst, részben aranyozottak. Öntött, vert és sodronyos munkák. Elől 
apró gömbökkel szegélyezett korong. 15-ik század.

Kiállítják Vásárhelyi Géza, gr. Andrássy Manó, 
b. Bálintit József, és a Nemzeti Muzeum.

9 — 13 Gyűrűk.
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 —  2 0  Gyűrűk.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és sodronyos munkák. Karikájok síma és 

tekert sodronyból áll. Elől gránátok, gyöngyök és türkiszek. 16-ik század.
Kiállítják gr. Keglevich Gyuláné, az orsz. ipar- 

művészeti és a Nemzeti Múzeumok.

2 1 - 2 7  Gyűrűk.
15. és 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 8  Go. Gyűrű.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört munka. Karikája két végén 

goticus ízlésű levelekkel ékes. Közepén négy, gránátszirmú, stylizált virág.
15- ik század.

Kiállítja Thaly Kálmán.

2 9  Gyűrű.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött és vésett munka. Karikája sod

rony, két végén lándzsás levéllel ékes. Közepe czikkes, gombiorma levél 
négy gránát között. 16-ik század.

Kiállítja Lonovics Albertné.
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3 0 — 3 2  Gyűrűk.
16. és 17-ik század.

3 3  Gyűrű.
Ezüst. Öntött, áttört és vésett

csontdarab. 16-ik század.

3 4 Gyűrű.
Ezüst. Vert munka. Közepén

i6-ik század.

3 5 — 4 0 Gyűrűk.
17., 18. és 19-ik század.

4 1 — 4 4  Rn. Gyűrűk.
i6-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

munka. Közepén foglalt, körteforma 

Kiállítja a somogymegyei vidéki bizottság.

zikk öt türkiszszel — kettő hiányzik. 

Kiállítja Tibolth Lajos.

Kiállítják a selnteczbányai vidéki bizottság, 
gróf Andrássy Manó, Tarnóczy Gusz- 
távné és a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 5 — 5 4  Rn. Gyűrű.
Arany. Öntött, áttört és részben zománczolt munkák. Közepén a követ 

négy vagy több saskarom tartja. 16-ik század.
Kiállítják gróf Andrássy Manó, Hídvégi 

Sándor és a Nemzeti Muzeum.

5 5 — 61 Gyűrűk.
i6-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 2 — 6 4  Rn. Gyűrűk.
Arany. Öntött, vésett és zománczolt munkák. Közepén ékkő, erősen 

kiálló foglalásban. 16-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

6 5  Rn. Gyűrű.
Arany. Öntött, vésett és zománczolt munka. A zománcz színei át 

nem látszó fehér és fekete, áttetsző vörös és zöld. Közepén gyémánt, erő
sen kiálló foglalásban. 16-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

66 Gyűrű.
Arany. Öntött munka. Karikáján áttetsző zöld, vörös, át nem látszó 

kék, fehér és fehete zománcz. Kívül a végén öt-öt táblakö; belül YSAB * 
R * V 4. Közepén zománczos, dombormívü foglalatban négy, háromszög-
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letes gyémánt, virágot példáz gúlaformájára csiszolt gyémánt bibével. 16-ik
század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

6 7  Rn. Gyűrű.
Arany. Öntött munka. Karikája végein két angyalfö áttetsző kék, vö

rös, zöld s át nem látszó fekete zománczczal ékes díszítésben. Közepén 
négy rubinttal kirakott, erősen kiálló foglalatban, hegyesre köszörült gyé
mánt. 16-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

68 Gyűrű.
Arany. Öntött munka. Karikáján fekete vájt zománcz alapban, arany

szárú és levelű virág, fehér és fekete festett zománczban. Elöl négy ágú, kívül 
feketére, belül világos kékre zománczolt csokor, közepén gyöngy; az egyes 
ágak között felhajtott, fehér, fekete és piros festett zománczczal ékes szir
mok. 17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

6 9  Kettős gyűrű.
ié-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 0  Rn. Gyűrű.
Arany. Öntött és áttört munka. Karikája két végén, sasfejbe végződő 

lombdiszítés, áttetsző vörös zománcz nyomaival. Közepén gyémánt, erősen 
kiálló, négyszögletű foglalásban, melyet fekete zománcz díszít. 16. század.

Kiállítja a mária-czelli benczések kincstára.

71—78 Gyűrűk.
Arany és ezüst aranyozva. Öntött, áttört és részben zománczolt mun

kák. Közepükön, facette-ozott vagy gúlaformájára csiszolt, ékkövek. 16. és 
17-ik század.

Kiállítják a győri társas káptalan, Kovách 
Nagy Gizella, a máriac-zelli benczések 
kincstára, Dahlström Gyula, gr. Andrássy 
Manó és Lonovics Albertné.

7 9 Gyűrű.
Arany. Öntött munka. A karikán és a foglaláson fekete zománczos 

dísz. Középen berill.
Kiállítja a győri vidéki bizottság.
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8 0  Rn. Gyűrű.
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 1 — 9 2  Gyűrűk.
16. és 17. század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 3 — 1 6 2  Gyűrűk.
A 16— 19-ik századból.

Kiállítják Dessewffy Pál, Csorna József, gr. Andrássy 
Manó, a somogy-, trencsén- és győrmegyei vidéki 
biz., gr. Teleki Sándor, Kárász Géza, Ipolyi Arnold 
beszterczebányai püspök és Tarnóczy Gusztávné.

163 Gyűrű.
Arany és ezüst. Öntött munka. Karikája rovátkolt sodrony, két végén 

rubinttal. Közepén nyolcz szeglett! foglalatban, saphir alatt, aranyos felirat: 
VIVAT =  P . E . T . R . U . S  AD 1678 : Vivat Princeps Entericus Tököly 
Regni Hungáriáé Salvator. 1678.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 9 0 — 210 Feliratos és címeres gyűrűk.
A 14— 18-ik századból.

Kiállítják gróf Andrássy Manó, a somogy- és brassó- 
megyei vidéki bizottságok és a Nemzeti Muzeunu

TIZEN EG Y ED IK  T Á R L Ó .

Gyűrűk a X III—-X IX . századokból.

1 Gyűrű.
Arany. Öntött és vésett munka. Elöl saphir, nyolczszögletü foglalat

ban. Ezen: L0 D0 Ö16 ' AEPS. 13-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 Gyűrű.
Arany. Öntött, vésett és zománczos munka. Karikáján fehér és sötét

kék (?) vájt zománczczal ékes lombdiszítés felett két fö. Ezen kerek lap. 
Elöl a magyar czímer, körülötte e retrográd felirat: SS. LUDOVICI. 
REGIS. Hátul sötétkék és fehér zománcz arany csillagokkal. 16-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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3  Gyűrű.
Arany. Öntött munka. Elöl tojásdad saphir, Helénát ábrázoló antik 

intaglioval s körirattal. A betűkben zománcz nyomai. 13-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4  Gyűrű.
Arany. Öntött és vésett munka. Elöl kerek lapon a Forgách czímer, 

körülötte e felirattal: nmtCÖ pBÍVU# forgatfj. 15-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

5  Gyűrű.
Arany. Öntött munka. Közepén onyx cameo. Elöl arczkép, dombormű

ben. Mellette Lx xEIx. Hátul T betű. Szárain ANANI.SAPTA D EI. EMA- 
NVEL. Jobbra és balra lombdíszben L H. Körülötte mondatszalag ezen: 
IH  Sx xTHETHRAGAMAT HON, 1540.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

6 Rn. Gyűrű.
Bronz, aranyozva. Öntött és vésett munka. Karikáján két, domború, 

kétfülü díszedény s belőle kinövő két virág között az arragoniai czímer 
az egyik oldalon; a másikon pápa czímere. Középen goticus ízlésű levél 
párta között, négyszögü hegyi kristály. 15-ik század.

Kiállítja a gyulafehérvári püspök.

7 - 2 0  Gyűrűk.
16—19-ik századból.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula és Manó, gr. Bánfly György, Békey István, 
Csorna József, Desewffy Pál, Egger Dávid, az Erdélyi Muzeum, a győrmegyei 
vidéki bizottság, Krémer Sámuel, Koch Gábor, Lonovics Albert és Józsefné, Kruesz 
Chrysostom pannonhalmi főapát, Melhard Gyula, a Nemzeti Muzeum, gr. Pálffy 
János, a pozsonyi társas káptalan, selmeczbányai vidéki bizottság, Somoskeöy 
Capdebo Janka, Szalay Ignáczné, Tarnóczy Gusztáv, gr. Tisza Lajos, Tibolt Lajos, 
Uray István, Veber Rudolf, Vásárhelyi Géza és gr. Zichy Anna.
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TIZENKETTEDIK TÁRLÓ.

Nö-vállfűzö dísz és haj tűk a XV—XVIII. századokból.

1 Nő-vdllfűgő dlS7v
Ezüst, részben aranyos. Vert, vésett és sodronyos munka. Háromszög 

forma lemez, rovátkolt szegélylyel. Belül sodrony keretben, sodrony körök 
s mindegyikben három szirmú virág, ezüst, illetve gyöngy bibével Közepén 
hosszúkás hegyi kristály, fogas szélű, vésett czik-czak vonalakkal ékes, ara
nyos foglalatban. A kristály mellett s alatt egy-egy aranyos gomb. Talál
tatott Erdélyben, Bethlen Gábor korabeli sírban. 16-ik század.

Kiállítja az erdélyi Muzeum.

2 N ő - v á l l fű g ő  disftés. — 6 drb.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Vert és sodronyos munka. Hosszúkás 

csövek, hármas ezüst sodronynyal, keresztformán körülkötve. Találtatott 
Erdélyben, Bethlen Gábor korabeli sírban. 16-ik század.

Kiállítja az erdélyi Muzeum.

3  Ha]t ű  —  7 drb.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és sodronyos munka. Két félgömbből 

összeforrasztva. Az alsó sima, a felsőn sodronyos körök, apró ezüst gyön
gyök és foglalt gránátok díszítik. Találtatott Erdélyben Bethlen Gábor kora
beli sírban. 15-ik század. Kiállítja az erdélyi Muzeum.

4 — 2 3 9  Sodronyos, bogidros, gyöngyös, hal- es kardforma 
hajtűk.

15— 18-ik század.

TIZENHARMADIK TÁRLÓ.

Cameok és ékszerek cameokkal s int ágii okka1 disgitve a XII—XIX.
századokból.

1 By. Syü[ Mária a gyermek Jézussal.
Heliotrop. Mária trónuson ül, kezében alma; ölében a gyermek Jézust 

tartja. 12-ik század.
Kiállítja Pulszky Károly.

2 Mentekötő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Két na

gyobb, négy kisebb tagból és három ezüst foglalású, vésett köböl áll. Az
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egyes tagok áttört mívű virágokat ábrázolnak, gyöngyökkel és smarag
dokkal ékítve. A cameok régi római kövek 16-ik századbeli másolatai. 
A középső, calcedon — átmérője 0^093 — a velenczei Jupiterfőt ábrá
zolja. Jobbra ettől karneolonyxból, másik Jupiterfő — átmérője 0'037. 
— Balra, onyxbol Herculesfő — átmérője 0’040. — A középcameoról 
smaragdszirmú, gyöngybibés virág s erről gyöngy függ. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

3  Mentekötő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, áttört, vésett és .ponczolt munka. 

Rubintokkal, smaragdokkal és gyémántokkal díszítve. A középcsatton 16-ik 
századbeli cameo Medusa fővel. A többi 18-ik századbeli.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4  Krisjtusfő.
Heliotrop cameo. Elől Krisztus töviskoronával a fején. Hátul Krisztus 

a keresztfán, mellette Mária, Magdolna és János állanak. Lenn négyszögü 
lapon FG. A foglalat modern. 16-ik század.

Kiálllítja gr. Andrássy Manó.

5 ‘Doboi.
Calcedon cameo középen. Trója veszedelme, Aeneas kimenti apját a 

lángokból. 16-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

6 Melltü.
Hyacint, aranyos ezüst foglalatban. Nö-fő. A foglalat, arcza körül 

omló fátyolt példáz. 16-ik század.
Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

7 Re. Öv.
Arany és ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka. Festett 

zománczczal és apró gránátokkal díszítve. Közepén kék foliora tett kris
tály intaglio, állítólagos Attila fővel. Körülötte boglárok. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

8 Keilpagdísi.
Ezüst, aranyozás maradékával. Öntött, áttört és vésett munka. Gyön

gyökkel és smaragdokkal ékített, lombdíszü keretben, antik cameo 16-ik 
századbeli másolata. A háromrétegű onyx átmérője 0^044 s rajta Atalanta 
mellképe vadkannal. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

9 —85 Cameok, nyak ekek, gyűrűk es dobo^k.
Cameokkal és intagliokkal díszítve. 16—19-ik század.
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TIZENNEGYEDIK SZEKRÉNY.

Asztaldíszek, billikomok és serlegek a XVI—XVIII. századokból.

1 Rn. Asgtaldís  ̂ — szarvas.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert, vésett és étetett munka. Talpa hosz- 

szukás nyolczszögletü. Alul síma párkányok. Felső mezején sziklás, s gyö
kerekkel befutott talaj, melyen levelek, virágok, béka, csiga, gyík és 
giliszták vannak kiverve, erősen kiszökellő, részben szabadon álló dombor
műben. Ezen ágaskodik a szarvas, mintegy ugrásra készen. Két hátsó és 
két első lába egymással párhuzamosan áll. Sörény es nyakán étetett mívű,

lombdíszszel ékes, nyakravaló. Fején két hatágú agancs. Feje lejár. A szarvas 
nyakán belül és a talpon e két bélyeg beütve. Wenzel Jamitzer müve. 
ié-ik század.

Kiállítja M.

2 Rn. Billikom.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert, áttört és vésett munka, gyön

gyökkel diszítve. Talpa kerek, tagolt párkányok által két részre osztott. 
Pereme síma, kissé domború. Felette homorú részen, áttört mívű, szabadon 
álló diszítmény. Ez, részben nö griffekbe végződő stylizált lomb, közötte 
gyermekfej, három búbba fésült, göndör hajjal, nyakán gyöngysorral, — 
arcza aranyozatlan ezüst — részben pedig, ezekkel váltakozó, aranyozatlan 
ezüst, a talpra derékszögben állított cziráda. A talp második részén, hét 
homorú karély csillagot alkot. A karélyokból fodros, öntött ezüst levelek 
hajlanak le, bordájukra pedig aranyos kacsok símúlnak. Felettük ismét 
homorú, de az alsónál kisebb átmérőjű tagon, két halfarkú, szárnyas női 
hermák forrasztva. Nyele három részből áll. A legalsón hét hosszú nyakú, 
kerek hólyag domborodik. A hólyagok között alúl, vésett alapon, apró ezüst 
rózsák ülnek. A hólyagok nyaka fenn egyesülvén, fülkéket képeznek, me
lyekbe ismét kunkorodott végű, ezüst czirádák erösítvék. Végén hét szegletü 
párkány szegi be, a középső tagra felhajló hét, madárfejü füllel. A második 
tag hét oldalú gomb. Minden oldalon vert diszítmény ponczolt alapon és egy 
hólyag, melyet áttört cartoucheon lógó, szárnyas angyalfö, takar. A harmadik 
rész szintén hét oldalú Az oldalok alján három újjú kis levelek ülnek, felfelé

Magy. tö rt. ötvösm ű-kiállitás. 111. IO
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mindinkább nagyobbodó ezüst gyöngyök pedig, közepüket diszítik. A nyél 
végén talphoz hasonló, kacsos levelek hajlanak le minden második olda
lon. Kettő azonban találkozik a páratlan beosztás miatt. A serleg teste alul 
kissé domború, közepén összenyomott. A legalsó domború s a többitől fogas, 
erős, ezüst sodronynyal elválasztott részen, ezüst gombokról lógó, gyümöl
csökkel megrakott, redözet van forrasztva. A gyümölcsök felett még ezen 
felül, szabadon álló, öt szirmú virágok ülnek. Hét, hosszú hegygyei felfelé

álló, kerek, nagy hólyagot látunk ezután kiverve, és két cseppalakú, kisebb 
hólyaggal körülfogva. Ismét hét kerek, cseppalakúakkal körülvett nagy 
hólyag, tölti ki az alsók hegyei közötti tért, állva hegygyei lefelé. Eme 
hegyek végeire gyöngygyei czifra, részben aranyos, részben ezüstös levél 
és ebből kiálló ezüst gyöngysor, hajlik. A serleg szükebb részén, az alsó 
hólyagok hegyeire erősített áttört mívü, szabadon álló diszítés, mintegy 
bordát képez. Czirádákból szárnyas női grotesquek nőnek ki, egymással
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mozgatható gyümölcs-füzérekkel összekapcsolva. A szalagra kötött gyü
mölcs-füzérek közepén, ezüst, virágos kosarak állanak, alatta pedig három 
igaz gyöngy lóg. A serleget szája alatt erős, fogas, sodrony gyűrű övedzi. 
Róla hét fodros ezüst levél, bordáján aranyos kacsokkal, nyúl le a 
felső hólyagok közé. Felette lapos domborműben, mascaron és gyermek
fejekkel ékes lombdiszítés között, Tritonok kagylóból isznak. A külső 
levelek megerősítésére szolgáló srófok feje belül, domború rózsákat pél
dáznak. Fedele kerek, közepén hosszú nyakú, lapos végű gombbal. Szélén 
faágat példázó gyűrűn, áttört mívű, ezüst cartoucheok egy rózsával meg
erősítve. Más, gyöngybibés rózsák váltakoznak e cartoucbeokkal, melyek
ről szintén gyöngy lóg le. Felső mezején hét cseppalakú, éles gerinczű 
kis hólyaggal körülvett, nagy hólyag kiverve. A hólyagok között hároméi, 
hosszú, keskeny nyakával a fedél gombja alatt szintén hólyaggá szélesedik 
ki. Szabadon álló gyümölcskötegekkel ékes bőségszarúk vannak a három 
élre erősítve. Ennek nyakán kissé magasabban, megint áttört mívű rózsát 
szemlélünk. A fedőgomb nyakát czirádák és fodros, ezüst, aranyos kacsok
kal váltakozó, levelek veszik körül. Tetejét két tagolt korong képezi. Az 
alsónak szélén, áttört, ezüst czifraságok alkotnak pártát. A felső, tojástag
gal és ponczolt apró körökkel díszített korongon, nő-alak áll. A húsré
szek ezüst, a ruha és egyéb disz aranyos, részben zománczczal és drága
kővel van ékesítve. Jobb lábát kissé előre téve, testét csípőjében, jobbra 
fordítja. Fejét, két kitárt karja között, balra hajtja. Fején koronát visel. 
A korona takarója áttetsző vörös zománcz, a kettős pántokon át nem 
látszó világoskék és fehér zománcz pettyek, példázzák a gyöngyöket. Az 
abroncson pedig fehér és sötétkék, ékköveket példázó, zománczot látunk. 
Derekán, rövidújjú köntösön, pontozott lombokkal czifra, nyitott pánczélt 
visel, mely keblét fedetlen hagyja. Ugyanott csattos öv, gyöngygyei és 
gyémánttal. A hajához hátul kötött kendő az övön van keresztül húzva 
elől. A pánczélról két rubintos és gyöngyös rózsa lóg. Gazdag redőkbe 
omló, rojtos szegélyű ruhájából, jobb lába térden felül meztelen. Lábán 
saru. Jobb kezében sast, baljában jogart tart. A talp aljára vésett hasonló 
alak után Ítélve; ez a sas utólag lett készítve és a jogar liliomvégü volt — 
most feje letörött. A talp alján e vers van bevésve:

(Eleid) vök fid) í)od) bér Hbler fd)tt>ingt (Ein ^retubig í)cr^ 
aü gfar burd)bringt. Der Scepter bas Heid) beutlet gutt, (Ein fjunb 
fein í)erren í)elt in í)utt. Tllfo nad) fyotjem bing and) eben, (Eins 
fürften Sinn unb gmütt foil ftreben. H it fließen ainig gfät)rligtt)ait, 
Damit er Sd)u^ fein £anb nnb leutt Hitgar 311 Scbarpff unb i)artt 
Hegieren, So tnirb er lieb unb Cretu and) fpüren.

A felírat között koronás nő, magasra tartott jobb kezén kiterjesztett 
szárnyú sas, baljában liliomos jogar; lábánál kutya ül. A fedőn olvassuk:

10*
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Euolat in sublime Iouis velut armigerales | Vt discrimina mens maxima 
fortis adit: Vt regale notat populi moderamina sceptrum : Diligit ut Dominum 
fida catella suum | Sic generosa petat mens Princips ardua proq. Siq gerat 
sceptrum populi ne cuncta timensis subiectis fugiat nulla pericla suis | Offendat 
nimius pectora loesa rigor | Sic continget ei placidi moderatio regni sic poterit 
tuto plebis amore frui.

A fedőn belül arany bibéjü ezüst marguerite.
A serleg és a karima szélén e két bélyeg van beütve.
16-ik század.

Magassága o'6j, átm. o’i 63.
Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

3  Rn. Ivő-edény.
Kagyló, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozva. Öntött, vert, áttört és 

vésett munka, részben zománczczal és gyöngygyei diszitve. Talpa kerek, 
tagolt. Pereme vízszintes. Felette domború gyűrűn három, két osztályos 
cartouche; gyümölcs és kerti veteményekkel ékes. A cartoucheok között, 
kivert szárnyas cherubfejek. Talpának homorú nyakára, két halfarkú, 
szárnyas hermák s ezekkel váltakozó aranyozatlan ezüst czirádák erősítvék. 
Felette, vízszintesen álló, domború czikkek sora szegélyzi a talp íelsö 
végét. Ez hullámzó tengert példáz, két úszó delphinnel. Nyelét delphinen 

ülő Triton képezi. A bajúszos, félig nyitott szájá
ban, éles íogait vicsorító delphin, tarkóján hordja 
Tritont; négy csipkés uszonyával a talphoz támosz- 
kodik, pikkelyekkel takart testét és farkát a Triton 
bal vállán áthajtja. A mezítelen Triton haja hosszú, 
kacskaringós fürtökben lóg; göndör bajúsz és szakáll 
díszítik ábrázatját. Jobb kezében kagylót tart és belé 
fúj, a ballal pedig az ivó-edény csúcsát támasztja. Ez 
domború szőlőkkel, fügékkel és áttört mivü hálóval 
borított kosárban, a Triton fején pihen. A kosárból 
három áttört pánt indul ki s köti össze azt, a kagyló 
szájának foglalatjával. Oldalt áttört czirádák, szárnyas 
női herma felül, czifrázzák e pántokat, melyeken 
ezenfelül, a herma végéből a kosárig, aranyozatlan 
ezüst gyöngyök alkotnak gerinczet. A kagyló csú
csát spirális levelek takarják; ezüst gyöngyök pedig, 
a kagyló tekervényét követik a Triton kezéig. A 
kagylónak felső szélét, nem egészen merőleges 

oldalú, széles szalag. övedzi. Alsó szegélyét áttört, liliomvégü párta díszíti. 
Magán a szalagon étetett s után vésett cartoucheokat látunk. Eláromban 
leveleket s lombdiszítményt s a másik, ezekkel váltakozó háromban, 
lambrequines baldachin alatt, szárnyas angyalfejek. Fedele kerek, tagolt.
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Peremére áttört, gyöngyös czirádák erősítvék; mindig rózsán ülő, igaz 
gyöngygyei választva el egymástól. Az ezt követő homorú tagon, szintén 
áttört, gránáttal és amethysttel czifra rózsák, apró ezüst levelekkel válta
koznak. Vízszintes párkány után domború gyűrűn, levélalakú médaillonok 
és közöttük nyilak vannak kiverve, ponczolt alapon. A médaillonokban 
szintén levelek. A fedő közepéből erős, fogas sodrony keretben, egy nő fél
alakja emelkedik. Bal csipőjébe eresztett testtel kissé hátra hajlik. Fején 
áttört hajéket és gyöngyös diadémet visel, melyre magas homlokából kité-' 
sült, hullámos hajzata omlik; a duzzadó fonatok pedig hátul, e hajék által 
vannak leszorítva. Testét redökbe omló ruhája alighogy fedi. Derekát 
rózsában ülő igaz gyöngygyei ékes, öv fogja körül; a mellén lévő díszszel 
szalag utján összekötve. Ezek szorítják le a ruhát, mely vállain összekötve 
— a jobbról lecsúszott — mezítelen karját, kehiét, hajlékony karcsú tes
tét és lágyékát engedik látni. Jobb kezében nyeles kis tükröt tart; ebbe 
nézi magát. A kerekded tükör keretén áttört czirádát, hátul pedig zománczos 
ezüst lapot látunk. Ebben gyümölcsös díszedény, felette lambrequin ; rajta 
darázsok kapaszkodnak. A zománcz színei áttetsző sötétkék, zöldeskék, 
zöld, sárga, viola, zöldes-szürke, átnemlátszó, fekete és fehér. Bal karjára 
ezüstös kígyó tekerődzik — feje hiányzik. Csípőjén egy második öv tartja 
össze a ruhát, két áttört mívű, dalmatinnal és amethysttel 
czifra, gombbal ékesítve. Talpán és a felső foglalat szé
lén két bélyeg beütve. Magassága o'5i. 16-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

4  Rn. Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hat karélyú. 

Pereme domború. Rajta oroszlány- és angyalfejü cartoucheok váltakoznak 
pontozott alapon — minden karélyon egy. A karélyok összeszögelléseinél 
két újjú levelek hajlanak fel. Felső mezeje homorú nyak felett, 
ismét hat karélyre oszlik. A karélyok láncztaggal beszeget- 
tek s egy-egy hegyes végű, vert hólyaggal ékesek. A hólya
gok közé, stylizált virágok nyúlnak le. Rövid nyele hat 
oldalú. A gombon, minden második élre cartouche borúi, 
két cartouche között pedig, félig szabadon álló gyümölcsöket 
látunk. Végül néhány hatszögletű, tagolt párkány fejezi be a 
talpat. A serleg hosszúkás testén alúl, tizennégy hosszúkás 
hólyag, liliomvégű diszítményben, mintegy kosarat példáz.
Öblén hét fülkét látunk kiverve. A fülkék között lenn car
touche kisebb, közepén hosszúkás, hólyaggal; fenn pedig 
cartouche, rajta szárnyas angyalfő, pontozott alapon. A fülkék
ben, szintén pontozott alapon egy-egy allegorikus nőalak kiverve. Alatta 
cartoucheon a jelzője bevésve. Fedele kerek, tagolt. Kissé lehajló peremén
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levélpárta. Az ezt követő domború gyűrűn, ismét cartoucheok, pontozott 
alapon. A cartoucheok közepén férfi- és nő-fejek, s gyöngyökkel kereteit 
hólyagok, váltakoznak. Fenn, hat domború, kereteit hólyag és stylizált 
virágok a közökben. Kúpalakú csúcsáról hat, szabadon álló, levél hajlik alá. 
A csúcs tetején, czikkekkel szegélyzett gombon nő-alak áll, jobbjával kan- 
csóból a másik kezében levő serlegbe készül önteni. Ez az alak valószínű
leg a serlegnél később készült. A talp alatt kerek, vert érem. Benne férfi-fö 
arczélben jobbra tekint, nyakán, magas, fodros, hímzett gallér. Körülötte: 
GEORGEN ROEMER ANo 1580. A fej kissé kiálló végén e jegy bevésve 
VA. Fedelén belül czímer. Alapja áttetsző sötétkék. A czímerpaizs arany. 
A két madár nyaka és feje fekete, csőre át nem látszó 
sárga, a patkó, melyet csőrében tart, áttetsző kékes és a 
felhő, nyaka alatt, áttetsző kékes és részben violaszínü 
zománcz. A többi két mezőben levő pólyák aranyosak 
és feketék. A felirat és évszám arany. Magassága 0*33 5.

Kiállítja gr. Zichy Livia.

5 Rn. Fedeles serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és vésett munka, zománczczal díszítve. 

Talpa kerek. Tagolt pereme síma. Felső mezején, két ponczolt szalag kö
zött három, félholdforma mező és három, éremforma médaillon. Amazok
ban vert dombormüvek: Ceres áldozik, előtte nő-alak; a másodikban Mer- 
cur és Amor és a harmadikban Minerva, a médusa-fejü paizszsal, melyet 
szárnyas Amor is fog. A médaillonokban pedig antikformájú, babérkoszorús 
fejek áttetsző kék, illetve bíbor zománcz alapon — a harmadikból a zománcz 
kipattogott. Nyele négy részből áll. Az első lenn hat karélyú, tagolt, pon
czolt párkánynyal; fenn kerek, áttetsző bíbor, zöld és kék, át nem látszó 
zöldeskék zománczos — émail translucide sur basse-taille — levelekkel és 
virágokkal ékes. Szélén hat levélforma kiszökellés szegi be. E két rész 
között mintegy 0'03 m. magas, hatágú, hasáb van hegyével a karélyok 
összeszögelléseire állítva. A hasáb oldalain zománczos virágokat látunk az 
előbbi színekben. Agai között pedig, apró négyoldalú oszlopocskák állanak. 
Több lyuk mutatja, hogy itt még más díszítés is volt, mely most azonban 
elveszett. A nyél második része, kerek gyűrűre forrasztott, domború oldalú 
háromszög, zománczos virágokkal díszítve. A harmadikon áttört mívü, 
levélbe végződő hermák és ezekkel váltakozó, koskoponyákból álló kosár. 
A legutolsó kerek gyűrű, három, szabadon álló, szárnyas cherubfejjel és 
három-három szirmú, gyöngybibés virággal. A serleg szintén tagolt, három 
újjú levélben ül. Legalul vert lombdiszítmény, szemcsézett alapon és három 
tojásdad médaillon, áttetsző sötétkék zománcz maradékaival s ezüst rózsá
val a középen. Hengeralaku 0‘02 m. magas, függélyes oldalú, gyűrű követ
kezik utána. Ezen, áttetsző kékesfekete zománczban, ezüst betűkkel: VITA
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AMICO. INVIDIA MORTI. COMPA
RANDA EST %  Újból kiszökellő 
részén domborodás, melyen alul síma 
alapon, három vert mívű ezüst levél, s 
ezen négylevelü, gombbibéjü aranyvirág 
van erősítve. A domború gyűrűn három 
médaillont s három, ezekkel váltakozó 
csúcsra állított, négyszöget látunk her
mákba végződő, vert lombdiszítmény kö
zött. E mezőket, a médaillonokat és a 
négyszögeket, ponczolt párkányok kere- 
telik. Az egyik médaillonban Herkules 
az oroszlánnal, áttetsző zöld zománcz 
alapon; a másikban ülő harczos törött 
oszlopot karol át, előtte mondatszala
gos oszlop. A szalagon: plvs. vltra. 
Az alap itt áttetsző sötétkék, a férfi 
sisakján zöld, az oszlopokon bíbor zo
máncz maradékai. A harmadikban végre 
az ártatlanság, zöld alapon. A négyszö
gekben levelek és gombbibéjü virágok 
erősítvék — alapjok szintén zománczos 
lehetett. A serleg ezen részét az alatta 
lévővel, három S-alakú fül köti össze. 
Utána két ponczolt és tagolt szegély 
között, áttetsző zománczczal ékes virágok. 
A virágok között hat apró fül lehetett — 
jelenleg egy sincs már. A serleg felső 
szélén e vésett mívű fries. Fedele ke
rek. Felül három kerek, éremforma mé- 
daillon koronás, antikformájú fejekkel. 
Az elsőben DIVVS AVGVST. áttetsző 
kék zománcz alapon, zöld köpenynyel és 
bíbor koronával. A másodikban DIVI 
IVLII zöld alapon. A köpeny és korona 
kékek. A harmadikban végre NERVAE 
TRAIANO. bíbor alapon, köpenye kék, 
koronája zöld. E médaillonok között 
dombormüvek: Loth leányaival, alatta a 
fedő szélén kékes fekete zománczban, 
ezüst betűkkel: MEMORES ESTOTE 
VXORIS LOT. Ábraham és Izsák,



alatta: PATER FIDEI IN CHRISTVlM RO 4, és Noé részegen fiaival 
VERECVNDIA ■ IN VINO RARA felirattal. A fedő közepén korong,
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melyre három szabadon álló, koronás hermába végződő, lombdísz van 
erősítve. A korong felett hatágú hasáb, zománczos virágokkal; az oldalak 
csúcsai és összeszögellései előtt, oszlopocskák állanak. A hasáb tetején csil-

5. SZ. SERLEG ES CZÍM ER. 6 .  SZ. SERLEG .
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lag hat hosszabb tompahegyü és hat kisebb hegyes ággal. Ezen henger, zo- 
mánczos virágokkal. Tetején csillag, apró oszlopocskákkal és ezüst virágokkal 
ékes kisebb henger, koronggal a végén. A korongon harczos áll, jobbjában

7 . SZ. SERLEG.

lándzsa, baljában a czímert tartja. Két mezejében fekete zománczos sas, 
arany alapon; kettőben vörös zománczos és ezüst négyszögek. A fedőn 
belül kerek lemez, felirattal és czimerrel, sötétkék zománcz alapon. A ser-
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leg fenekén V. Károly dombormívü arczképét látjuk sötétkék zomán- 
czos alapon. A talpon belül a bélyeg háromszor beütve és e felírat

M 4 of'YS b £ C í T  ^

bekarczolva. A serleget, miként azt a fedőn belül lévő dedicatio bizo
nyítja, Brig városa adta Frigyes, Liegnitzi herczegnek, nászajándékul. 
A serleg állítólag a 16-század óta a Rhumy-család birtokában van. 16-ik 
század.

Kiállítja Förstar Ottó.

6 Serleg.
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Serleg.
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Rn. Serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert, áttört és vésett munka, gyöngy

házzal és dalmatinokkal diszítve. Kerek talpa tagolt. A felső, domború 
gyűrűn három mezőben, redőzeten lógó gyümölcskötegek kiverve, ponczolt 
alapon. E mezők között, öntött és áttört mívű, aranyozatlan ezüst cartou- 
cheok erősítvék, középen aranyos foglalatú gránátgombbal; A talp homorú, 
síma nyaka után, újra kiszökellik s gömbszelet alakú részben végződik. Ezt 
a részt vízszintesen álló czikkek sora s tagolt gyűrű felett, levélpárta szegi 
be. Felső mezéjén gyöngyházkagyló pikkelyek fedik; minden pikkelyen
egy-egy áttört cziráda ül. A nyél két részből áll. Az első alúl sodrony
nyal, felül korongforma lappal ékes. A kettő között, áttört háló, benne 
lombdiszítmény és szárnyas szörny. A felső lapon kicsi hólyagokkal, gyü
mölcsös virágszálak váltakoznak. Öntött mívü második része tagolt, dísz
edényt példáz, melynek magas nyakát hasával, három sárkány végű, haj
lott fül, köti össze. Hasán ponczolt alapon cartoucheok között, három 
domború oroszlányfej, szájában, lógó virággal A serleget magát alúl, levél
pártából kinövő, négy áttört s erős sodronygyürüre forrasztott virág fogja 
körül, mintegy kosárral. Teste a kosár felett levél, innét pedig a felső 
foglalványig öt sor, pikkely forma, gyöngyházlemezzel takart. A pikkelye
ken apró, áttört mívü rózsák, szárnyas női hermákkal ékes, stylizált lom
bokkal — fülekkel — váltakoznak. Eme szabadon álló fülek felett, rózsák 
domború fejekkel. A serleg felső szélét tagolt, öblös foglalat szegélyzi. Szem
lélünk rajta áttört levélpártát, babérboszorút példázó gyűrűt, és végre három 
vert mező között, három tojásdad médaillont. A mezőkben ponczolt alapból 
kivert lombokon két sphinx ül, közöttök aranyozatlan ezüstből öntött, 
áttört cartoucheok erősítvék, foglalt gránáttal. A médaillonok közül ket
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tőben, kagylóból faragott cameok. Fedele czikkek sorával, ponczolt lánczczal 
és levélpártával ékes, szélén felül pedig, gyöngyház pikkelyekkel, melyekre 
ismét áttört mívű rózsák erősitvék, czifra. Közepén három sárkányfejü, haj
lott fül, hengeralakú nyelet környez. Ennek végében három, áttört mívü 
virág között golyó, rajta nyilazó amorette. Szélén két bélyeg beütve az 
utolsó a talpon is látható. 16-ik század Magassága C59, átm. o’i6.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

9 Serkor.o
Amethyst, foglalatban A foglalat aranyos-ezüst, rubintokkal, smarag

dokkal, safirokkal és festett zomanczczal diszítve. Talpa tojásdad, amethyst; 
szegélyét lapos pereme, egy sor foglalt rubint és egy leveles párta képezik. 
Tagolt nyele szintén amethyst, közepén levélpártával ékes gyűrű, benne 
két smaragd sor között, rubintok. Az amethyst-serleg, tizenkét hosszúkás, 
gerezdre oszlik. Oldalán két smaragddal, át nem látszó világoskék és 
fekete zománczczal ékes gomb. Ezen stylizált, a serlegbe hajló, fodros szélű 
levél. A levelet vésett alapon áttetsző sötétzöld és át nem látszó fehér, fes
tett zomancz díszíti. Bordáit virágfüzért példázó rubintok és safirok képezik. 
A talp peremén fekete zománczban a következő feliratot olvassuk: Ex. hoc. 
lapide. Amethisto : C : Pauli. Esterhas. Biberunt. Augustissimi. Casa
res. Leopoldvs. et Margarita . in : Curia eivsde : Comitis A d . Laitam. 
Sita, die : 25 Aprilis A: 1688. Magassága 0M3, hossza o'i98, sz. 0'075-

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

10 Re. Talpas csésze.
Jaspis, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozva s festett zománcz

czal diszítve. Talpa kagyló forma, alján csiptetett szélű, zománezos sze- 
gélylyel. Nyelén a gomb, három élű hasáb; oldalain palmettekre köszö
rülve. Két végén tagolt, zománezos közepü, gyűrű. A csésze maga szintén 
kagylót példáz, kissé behajló szélekkel. Külsején hátul palmette és hét ujjú 
levél. A zománezos részeken, átnemlátszó égszínkék alapra, virágok festvék 
fehér, sárga, vörös, világos és sötét bíbor, világos-zöld és fekete zománcz
ban. M. 0 24; csésze: sz. C215, m. o‘i8. 18-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

11 Re. Talpas csésze.
Jáspis, foglalványban. A foglalvány aranyos ezüst, festett zománcz

czal diszítve. Talpa kagylóalakú, domború levelekkel, alul, zománezos fog
lalattal szegélyén. Ezen virágok vannak kiverve, a zománcz pedig, mely 
az alapot kitölti, át nem látszó világoskék, fekete levelekkel. Nyele kettős 
csiga, alúl-felül tagolt gyűrűvel, ennek közepén pedig világoskék festett 
zománcz, fekete levelekkel. A serleg maga kagylóalakúra köszörült jáspis. 
M. o '20 j; a csésze h .  o'2oy, m .  o t 6 .  i 8-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.
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12 Serleg.
Achat, foglalatban. A foglalat aranyos ezüst, festett és mintázott 

festett zománczczal díszítve. Talpa tizenkét oldalú, zománczos szegélylyel 
alul. Tagolt nyelén domború czikkek és két végén, zománczos gyűrűk. 
A serleg maga szintén tizenkét oldalú. Fedele a talphoz hasonló. Szé
lén ismét zománczczal ékes. Tetején négyoldalú gúla, zománczos gyűrűből 
emelkedik. A zománczos részeken, világoskék alapon, rózsákat, tulipáno
kat, szegfüveket s egyéb virágokat látunk, sárga, vörös, fehér, világos és 
sötét viola, zöld és fekete zománczban. A talp és fedél szögletein, masca- 
ron-félék mintázott zománczban, szájukban egy-egy áttetsző vörös zománcz 
ponttal. M. 0’28, átm. 0'095- 18-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

13 Talpas csésze.
Fluorit. Metszett és csiszolt munka. Talpa négyszögletű. Az alacsony 

nyél két végén párkányok; közepén gyűrű. A 'csésze gömbszelet, szélén 
fonatot példázó, domború díszítéssel.

Kiállítja Kárász Géza.

14 Serleg.
Achat, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyozva. Öntött, áttört és zo- 

mánczolt munka. Kerek, lapos talpát áttört, világoskék és fekete festett zo
mánczczal ékes, párta szegélyzi. A pártán tizenkét gránát, négyszögletű fogla
latban. Szára körteforma. Két végén, csipkés szélű, hideg fekete zománczczal 
díszített gyűrű, gránátsorral közepén. A serleg maga tölcsérforma. 17. század.

Kiállítja Kempelen Imre.

15 Serlegek.
Achatból és heliotropból. 17— 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

TIZENÖTÖDIK SZEKRÉNY.

Zománczos s kristályból készült serlegek és csészék a X V I— XVIII.
századokból.

1 Rn. Talpas csésze.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és áttört munka, ékkövekkel és zománcz

czal díszítve. Kerek, kissé domború talpa, három kosfejü állaton áll. Alúl 
fekete és zöld hideg zománczczal festett, lombokkal ékes. Felül síma ara
nyon, szintén hideg zománczczal festett levelek képezik az alapot. Erre 
négy sor zöld és barna különféle árnyalataiban csillogó, foglalt macskasze-
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mek ülnek. A foglalatot át nem látszó világoskék zománczpontok, him- 
szálakat példázván, környezik. Némelyiken még vékony, szabadon álló, 
leveleket is látunk, zöld szín nyomaival. A talp közepén hat, rétegeiben 
különféle színű, kerek, achat gombbal környezetten, varangyos béka 
terpeszkedik. Testén zöld, szájában vörös és szemein fekete, hideg zománcz 
nyomait látjuk. Mögött tekenösbéka, melynek fejét, nyakát és négy lábát, 
sárgával pontozott fekete zománcz, hátát pedig, onyx-darab képezi. A bé
kán mezítelen gyermek lovagol s két fölemelt kezével, a fején nyugvó 
csészét támasztja. A tojásdad, mély csésze belül síma, kívül a nyél fe
lett, nyolcz kissé domború hólyagra oszlik ; különben szintén síma. Sötét
zöld, világos és sötétkék, továbbá fekete hideg zománczczal festett — na- 
gyobbára már lekopott — lombdiszítés borította. A csészén, alulról kezdve, 
a következő ékességek vannak erősítve. Hideg zománcz-koszorúban a nyolcz 
hólyag közepén, egy-egy macskaszem, világoskék zománczú foglalatban. 
A hólyagok között áttört, arany czirádák, fehér, áttetsző vörös és áttetsző 
zöld zománczczal. Közepén, négyszirmú zöld virágban smaragd ül. Követke
zik egy kétféle nagyságú és ezekkel váltakozó kis virágsor. A nagyok egyik 
fajánál a szirmok áttetsző vörös, át nem látszó lila és fehér zománczosak, 
vagy szemcsézett arany; a himszálak át nem látszó világoskék zománcz- 
pettyek, a bibe pedig macskaszem. A másik hasonló, csak hogy egyeseknél 
a szirmok sasfejekbe végződnek, másoknál gyümölcsöket is találunk. A kis 
virágok négy, lándzsás, fehér pontokkal ékes szirma között; foglalt topázok 
és körülötte, világoskék himszálak ülnek. Egy kiesett ily virág helyébe később, 
áttört boglárt alkalmaztak. Felette achatok, onyxok, malachit, egy opál, együtt 
tizenhat, virágforma gomb ül, világoskék himszálakkal és fehér, áttetsző 
vörös zománczú szirmokkal, szemcsés arany alapon. Nyolcz, áttört mívű, 
nagy, zománczczal czifra cartouche, váltakozik ugyanannyi kisebb, tollas 
végű cartoucheval. A nagyok áttetsző vörös, zöld. sötétkék, át nem 
látszó fehér, sötét és világoskék, világoszöld zománczos részein: alul 
gyümölcsköteg közepén beryll, festett zománczos foglalatban, jobbra és 
balra nyilas és puzdrás amorette, felettük fehér bakkecske, két gyémánttal. 
A másikon: gyümölcs, antik onyx intaglio — Aesculap — egy amo
rette, felette fehér ló két gyémánttal, rubintos és gyémántos nyakra- 
valóval. A harmadikon: sárga pettyes zöld béka és gyík között gyü
mölcsök, közepén smaragd, czímerrel; egy amorette. Felettük, fehér kutya, 
béka és pofázó lila majom között, zöld és sárga fatörzs, melyről az állat 
hiányzik. Gyümölcsök, két amorette és ezek között chrysoprás antik intaglio, 
pornographicus jelenettel, fordúlnak elő a negyediken: felettük az előbbi
hez hasonló fehér ló. Az ötödik cartoucheon, a gyümölcs és hüllők 
és a két amorette között bervll, felette négy gyöngygyei díszített gyé
mánt. Itt az állatok hiányoznak. A hatodikon: ismét gyümölcsök, an
tik intaglio dalmatinban — egy amorett — és fehér szarvas, gyémánt
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tál és rubintos, gyémántos, nyakravalóval. A hetediken : úgy a gyümöl
csök mint az amorettek hiányoznak. Közepén saphir, vésett czímerrel. 
Fenn sárga oroszlány két gyémánttal. Végre a nyolczadikon: sem amo- 
retteket, sem a középső követ már nem találjuk, csak a gyümölcsök és 
egy lilaszín tehén két gyémánttal, maradt meg. Az ezekkel váltakozó kis 
cartoucheokon a következő diszítményeket látjuk: Középen achat, felette 
át nem látszó, világos zöld papagály, zöld, sárga, lila, áttetsző vörös és 
zöld szárnyakkal, mellén rubint. Utána onyx, felette kakas. Teste áttetsző 
sötétkék, zöld, vörös és sárga lábán, szárnyán és farkán, fehér és fe
kete; mellén rubint. A harmadikban carneol, felette páva a kakas szí
neiben, mellén szintén rubint. A negyedikben, ismét festett zománcz- 
czal czifra foglalatban carneol ül, felette egy pulyka-kakas. Nyaka és 
szárnya áttetsző vörös, zöld és kék, farka fekete és fehér, lábain fekete; 
fehér mellén egy rubint. Azután a középső foglalt onyx felett, másodszor 
látunk papagályt, az első színeiben, mellén ép úgy mint az, rubintot visel. 
A hatodik cartouche közepén, chrysopras felett, ágon álló hattyú, fehér, 
áttetsző kék és vörös zománczban, mellén rubint. Az utolsó előttiben, 
amethystet látunk pelikánnal. Feje lila, nyaka fehér, szárnyai fehér, áttetsző 
vörös és kék toliakkal ékesek, fehér mellén rubint, lábai pedig feketék. 
Végre a nyolczadikon: közepén türkiszet szemlélünk pávával, áttetsző 
kék, zöld és vörös zománczban, bóbitája fehér, lábai feketék, mellén 
rubint. A csésze szélén az állatok mellett, hat szirmú, áttört virágok ülnek, 
fehér, fekete, festett és áttetsző zöld zománcz szirmokkal s át nem látszó 
világos kék himszálakkal. Bibéjük achat és onyx. Magassága 0'23, átm. 
o‘2i7— 18. 16-ik század.

]cgyiet. Hiányzik e csészéről együttesen: A talpról kilencz macskaszem, jaspis- 
gomb egy. A csészéről cziráda egy, kis négyszirmú virág egy, nagyobb egy. A nagy car- 
toucheokról két gyümölcs köteg, hét amorette, két állat, tizennégy béka és gyík és végre 
egy rózsa.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

2 Fedeles kupa.
Arany. Öntött, vert, vésett és áttört munka, zománczczal és gyön

gyökkel diszítve. Kerek, tagolt talpán, domború gyűrű, rajta mascaronokkal 
váltakozó cartoucheok kiverve, czápás alapon. A cartoucheokban szarvas 
és őz, futó róka és kutya és két meglapult nyúl. Felette homorú gyűrű. 
Az erre erősített zománczos, áttört műben vadászatot látunk három mezőben, 
gyöngyökkel ékesen. Áttetsző zöld zománczos fák között; két áttetsző sár
gásbarna szarvas fut. A mezők válaszfalán boglárformára stylisalt, fehér és 
fekete zománczos, gomb ül. A második mezőben, zöld nadrágos szolga, ka
bátos, zöld kalapos férfi kürtöt fúj, előtte és utána violával tarkázott, sárga 
zománczos kutyák futnak, világos kék nyakkötővel Az utolsóban pedig, 
száguldó paripán ülő vadász, lándzsájával violára zománczolt, medvét támad.
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A kupa hengeralakú. Testét alul és szélén tagolt, kiálló gyűrű szegélyzi. 
Közöttük a díszítést három, függélyesen álló oszlop, három mezőre osztja. 
Az oszlopfö zöld és viola, nyakán három gyémánt. Törzse violával tarká- 
zott kék. Zöld levelű, zöldeskék fürtű, szőlőinda futja be. Az indák között 
három foglalt gyémánt, három-három rubinttal váltakozik. Az oszlop talpa 
viola, kék és zöld, öt gyémánttal és két gyöngygyei ékes. Az oszlopok 
között áttört mívű cziráda, lomb és virágdísz gyöngyökkel, rubintokkal és 
gyémánttal czifrázva. A két oldalsóban alul, át nem látszó lila és kék, min
tázott zománczos mascaron, stylizált levelek, gyöngyvirág, turbán liliom 
és egyéb virágok díszlenek, áttetsző sárga, viola, zöld, sötétkék, át nem 
látszó világoskék, lila, fekete és fehér zománczban. A középső mezőben, 
az előbbiekhez hasonló levelek között; zöld és négy apró fehér virággal 
megszakított babérkoszorú, benne kétfejű, fekete sas. Farka alatt arany 
korona, mellén négy gyöngy gyei díszes, foglalt rubint. Tagolt fedelén 
három kivert angyalfö, gyümölcsfüzérekkel váltakozik, czápás alapon. Felül 
áttört levelek és virágok között páva, rucza, galamb, kakas, papagály 
és bagoly, részben át nem látszó, részben áttetsző zománczban. Közepén púpos 

zománczos rész. köves talajt példáz. Ennek tetején foglalt ru
bint. A fedőn hátul, két ágú, hajlott szarv. Csuklyóján zomán
czos virágok. Hajtott füle sárga hajú, színes szárnyú hermával 
ékes. A fedőn belül vájt zománczos virágkoszorú között gyé

mánt. M. o. 20 átm. o. 089. Peremén bélyeg, ié-ik század.
Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

3  Talpas és fedeles csésze.
16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Rn. Talpas csésze.
Hegyi kristály, arany foglalatban. Talpa kristály, tojásdad, beköszörült és 

homályosra csiszolt sárkány és kosfejü lombdiszítéssel ékes. Szegélyét áttetsző 
vörös s zöld és átnemlátszó kékesfekete s fehér vájt zománcz díszítik. Nyele, 
hosszúkás kristálygomb. Két végén zománczos s rubintos gyűrű fogja körül, 
szintén beköszörült ékességekkel czifra. A csésze maga homorú, levélforma, 
beköszörült griffekkel, mascaronokkal és satyrfejü lombdiszítéssel. 16. század.

Kiállítja Kárász Géza.

5 — 6 Csészék.
Gyönyház, zománczos foglalatban. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Talpas csésze.
Chrysopras, foglalatban. A foglalat arany és ezüst, aranyozva. Öntött, 

vésett és zománczolt munka. Talpa kerek, fenn domború, huszonnégy czik- 
kes, chrysoprás rózsa képezi felső részét. Szélén tagolt. Peremén áttetsző
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zöld, át nem látszó sötétkék és fehér zománcz. Végül, sötétkék zománcz- 
szalag. Chrysoprás szára alul, aranyos foglalványon ül, felül négy áttört, 
sárkány végű, stylizált lomb hajlik fel a csészére. A csésze kissé kihajló szélű, 
domború fenekű, gömbszelet. Két oldalt két összetekerődző gyűrűvel össze
foglalt kigyó, fület képez. A kígyó feje aranyos, teste áttetsző zöld zomán- 
czos aranyos sávokkal; hasok áttetsző viola. A két kigyó feje között leveles 
gyümölcsfüzér lóg. A levelek zöldek s közéjük foglalt rendetlen alakú 
gyöngyök, példázzák a gyümölcsöket. Úgy látszik, hogy a talp és szára újabb 
eredetűek. 17-ik század.

Kiállítja gr Károlyi Gyula.

8 Fedeles kupa.
Narval agyara, foglalványban. A foglalvány ezüst, aranyos, vert és 

áttört munka, zománczczal és gránátokkal díszítve. Kerek talpa tagolt. Reá 
áttört mívű, virágos háló erősítve. Ebben a díszítmény rajzának megfelelő, 
apró, rekeszes lemezkék, vannak zománczczal megtöltve. Látunk talpán, 
pereme felett, levélpártát át nem látszó világoszöld, fehér és zöldeskék 
zománczban. Utána négy fehér zománcz egyszarvú virágok között. A leve
lek áttetsző zöldeskékek, a virágok foglalt gránátok a közökben pedig, 
át nem látszó világoskék zománcz képezi az ala
pot Ugyanilyen színű zománczban következik ezután 
két sor gránát. Az alsó csak egy, a második mindkét 
oldalán apró körökkel, melyek át nem látszó zöld, 
áttetsző zöldeskék és fehér zománczczal töltvék meg, 
czifrázva. Rövid nyelét, szintén gránátok és zománczos 
levélkék ékítik. Hengeralakú teste narval agyarából ké
szült, oldalt alúl domborművű, faragott egyszarvúval.
Felső szélén fogas pártával, apró zománczos körökkel 
és foglalt gránátokkal díszített gyűrű. Csuklyóban járó 
fedele a talphoz hasonlóan ékített. Tetején öntött 
mívű, aranyos, gránátszemü, egyszarvú. Hátúi a fedőn két hajlott, toll- 
forma szarv. Füle hajlott, stylizált lomb. M. 0'25, átm. o'o8. 17-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

9 Serleg.
Narval-agyar, foglalványban. A foglalvány ezüst, aranyos, vert és 

áttört munka, gránátokkal és zománczczal díszítve. Talpa tagolt, kerek. 
Peremén levélpárta áttetsző zöldeskék, át nem látszó világoszöld és fehér 
zománczczal. Felső mezejét áttört mívű, virágos háló borítja, közötte négy 
egyszarvú. A díszítményt rajzának megfelelő, rekeszes lemezkék képezik, 
zománczczal megtöltve. A levelek áttetsző zöldeskékek, a virágok gránátok 
az alapban pedig, részben át nem látszó világoskék zománczot látunk. 
Ezek felett egy sor gránát, apró zománczos körökkel díszítve. Feljebb

Magy. tö rt. ötvösm ű-kiállitás. III.
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levelek között, gránátrózsák ülnek. Nyele közepén lapos gyűrű, élén zo- 
mánczos és gránátos virágkoszoruval. A serleg hengeralakú, narval agya
rából készült. Rajta alul egy egyszarvú van faragva. Felső szélén gráná
tokkal és zománczos körökkel díszes foglalvány. Fedele a talphoz hasonló 
módon van czifrázva. Tetejéből aranyos, gránátszemü egyszarvú emelke
dik. A fedőn, az áttört kosár alatt két bélyeg: az egyik NK alatta csillag, 
paizsban; a másik egyfejü sasnak látszik lenni, csakhogy egymásra kétszer 
lévén beütve, bizton meg nem állapítható. Magassága 0 26, átm. 0 062. 
17-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

10 Fedeles kupa.
Hegyi kristály, aranyos ezüst foglalványban. 16-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

11 Ba. Serleg.
Achat, aranyos ezüst és zománczos foglalatban. A zománcz min

tázott festett Talpa kagyló-formára metszett calcedon. Peremét fodros, csip
kés pártájú, zománczos szegély veszi körül. Ezen át nem látszó világoskék 
alapon, mintázott zománezban, négy gyümölcsfüzért látunk. Mindegyikben 
egy türkisz mellett, hat-hat gránát. Ezekkel négy berill váltakozik. Türki- 
szes és gránátos gyűrűvel körülvett, arany levelekben álló nyele, hat dom
ború czikkel ékes. Felette, két félköralakú és két ezekre derékszögre állított, 
lira-forma, vékony pánt képezi a gombot. Ez utóbbi pántokra és annak 
két ágára, áttört, zománczolt lap van erősítve. E leveles, mascaront pél
dázó, mintázott zománczczal ékes lapok még gránátokkal, türkiszekkel és 
egy berilllel czifrázvák. A pántok között zománczos calcedon gomb lóg. 
Fodros szélű fedele hattyúformájára készült. Fején fodros korona, gráná
tokkal a pánton s gombon álló köröszttel a középen. Csőre sárga 
zománcz, fehér nyakán türkiszek váltakoznak dalmatinokkal. Háta vilá
goskék s színes mintázott gyümölcsfüzérekkel, berillekkel, türkiszekkel és 
gránátokkal; közepén nagy, facette-ozott füsttopáz ül. Szabadon álló két 
szárnya fehér, mindkét oldalán türkiszekkel, gránátokkal és dalmatinok
kal díszes. Farka, fehér, fodros. A zománcz színei: világos-kék, sárga, zöld, 
sötét-kék, fehér, rózsaszínű és viola. Magassága 0‘20. 17-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

12 Fogantyú.
Hegyi kristály. Köszörült és csiszolt munka. Hajlott. Szárnyas női herma, 

díszíti fenn; alul csigában végződik. 16-ik század. ,
Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

13 Fedeles kupa.
Hegyi kristály, zománczczal díszített foglalványban. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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14 Fedeles serleg.
Hegyi kristály, rubintos ezüst foglalványban. 17-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Seekriege.
Hegyi kristály, csiszolva, foglalatban. A foglalat ezüst, aranyos. Öntött, 

áttört, vert és vésett munka, hideg zománczczal diszítve. Hosszúkás négy- 
szögü. Négy csiszolt, gerezdes kristály golyón, melyeket a szögletekre erő
sített, sasfej ü hermák karmaikban tartanak — áll. A hermák piros, zöld, 
kék és fekete hideg zománczczal ékesek. Az éleket alul, leveles párta 
fogja körül. Felül áttört mívü és tagolt pánt szegélyzik. A csuklyóban járó 
fedelet, szalagforma pánt veszi körül. Rajta ép úgy, mint a szekrény fogla
latján belül, vésett lombdiszítést látunk. Fedelén, ezüst lemezből metszett, 
vörös és zöld hideg zománczczal kifestett virágkoszorú, nyolczszegletü 
foglalt, kristály gombot környez. A fedő foglalatján e felírat bevésve: 
+  <> VBI <> EST <1 l> ThESAVRVS <> TWS <> IBI <l l> EST <> 
COR O  TWM. Magassága o*n, hossza 0*103, szélessége o*oéi. 16. század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

16 Sjelencye.
Amethyst. Hal formájára készült. 18-ik század.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött áttört és. zománczolt munka. Kerek talpán, át

tört, aranypettyes fehér és fekete zománczczal borított czikkek, rózsát példáz
nak. Szárán hatoldalú gomb, minden oldalon egy-egy festett zománcz rózsa. 
A serleg tölcsérforma. Reá áttört mívü, zománczolt kosár borul. A kosáron 
alúl, czikkek, fenn lombdiszítés között, három, szalagos csokorforma, fekete 
és zöldes-kék zománczos, gyémánt bibéjü rózsa, redőzettel váltakozik. A re- 
dőzet között három kerek, éremforma, fehér zománczczal diszített lemez. 
Bennök fekete zománczrajzban: fakerítés előtt fa, fölötte : sub pondere ere
seit. A másodikban: égő és düledezö város és sic transit gloria mundi. 
A harmadikban: tájkép vízzel és repülő madarakkal, felette: Nec derelictis 
deficit esca. 17-ik század.

Kiállítja gr. Pálffy János.

18 Serleg.
Ezüst, aranyos. Vert és áttört, talpastól, nyelestől, serlegestől és fede

lestől zománczolt munka. A zománcz mintázott festett. Tagolt talpa kerek, 
sodrony gyűrűvel diszített nyakkal, gombba végződik. Az első tagot áttört 
mívü, virágos háló borítja, melyen a levelek fehér alapon, feketével árnyé
koltak, a virágok szirmain pedig, világos és narancssárga, rózsaszín és sötét
piros, rózsaszín és fekete, ismét világos, sötétsárga és fekete, sötétpiros 
és fekete, végre rózsaszín, fekete és halványsárga színek láthatók. A kö-
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vetkező, kissé homorú tagon, leveles pártába végződő áttört háló; fehér 
alapon vörösbarnával és feketével díszítve. A gombon csukott patkóforma 
dísz, szintén fehér alapon, feketével és vörösbarnával. A nyék három vi
rágból és ezek leveleiből alkotott, áttört mívű, zománczolt kosár veszi 
körül. A kosár felett, a serleg sodrony gyűrűvel díszes aljáig, három 
hajlott, apró fület látunk. Harangalakú teste erős sodronynyal, két részre 
osztott. Az alsó mezőben legalól, leveleken ülő palmettek, feketével árnyé
kolt vörös barnával, fehér alapon. Áttört mívű virágos háló borítja ezután. 
Ebben levelek között, hat virágot látunk, az előbbi színekben. A sodrony 

gyűrű felett, felső szélén, levélpártával szegélyzett, virágos füzér 
fedi. Fedele tagolt. Áttört virágkoszorúval s tetején kosárral. 
Közepén szabadon álló zománczolt virágbokréta ül. Az alsó 
nagy levelek ezüst bordával, a virágok középükben egy-egy 
gyöngygyei, diszítvék. A fedél szélén bélyeg kétszer beütve. 

A talp peremén valószínűleg ugyanaz. Magassága 0'275, átmérője o'oy.
Kiállítja Kárász Géza.

19  Rn. Fedeles dobô .
Hegyi kristály, arany foglalványban. A kristály köszörült és csiszolt; 

a foglalvány öntött és zománczolt munka. Talpa tojásdad, tagolt, szélén 
fehér alapon áttetsző vörös és zöld, vájt zománczczal ékes. A tojásdad do
boz két végén kettős, kunkorodott végű, arany levelet látunk, közöttük 
inda, melynek végén két kristály gomb, arany és fekete zománczos csé
szében, szintén zománczczal díszítve. Fedelén gomb, zománczos arany gyű
rűben. A doboz talpát, testét és fedelét beköszörült s homályosra csiszolt 
lombdiszítmény sárkányfejekkel és madadarakkal, czifrázza. 16-ik század.

Kiállítja Kárász Géza.

2 0  Rn. Ser levo
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és zománczos munka. Talpa hat 

oldalú. Peremét párkány szegélyzi a szegleteken felhajló hat, vékony bor
dával, a talp felső mezejét hat mezőre osztva. E mezőkbe, a bordák közé 
ezüst lemezek erősítvék, rajtok áttetsző zománczban virágok és levelek 
között, futó kutya, futó szarvas és futó nyúl baglyokkal vagy denevérek
kel váltakozik. Hengeralakú, zománczos rhombusokkal ékes szárát, három, 
három szárnyú cherub fej fogja körül. A serleg maga hat oldalú s styli- 
zált szegfűben ül. Felső szélén aranyos keret, az éleken pedig végigfutó 
vékony bordák, melyek között ismét ezüst lemezeket látunk betéve. A hat 
oldalon szemlélünk, áttetsző, vésett alapú zománczban — émail translucide 
sur basse-taille — i. hangszereket, fölötte bőség szárú és sárkány között 
médaillon, benne Minerva: 2. íjj, nyíl, puzdra, paizs, bagoly; felette lom
bokon két darázs és két satyr, mely gyümölcsös kosarat tart; 3. zászló, 
kard, puska, lándzsa, balta, paizs, felette denevér, levélen ülő darazsak,



gyümölcsök és két nő fél-alak; 4. gitár és fúvó hangszerek, lombdísz és 
médaillon. A médaillon felett gyümölcsös kosár, két ülő majom között; 
a médaillonban Fortuna; 5. ismét hadi tropheumok, denevér, két szár
nyú csiga és lombdísz között két szárnyas Faun; végre 6. hangszerek, 
lombdísz és médaillon, benne Venus és Amor, felette két majom. A fedél 
elrendezése a talphoz hasonló. Hat mezején levelek és gyümölcsök között, 
madarak, grottesqueskekkel váltakoznak. Tetején, hatoldalú, tagolt díszedény 
felett csésze, benne zománczos, szabadon álló articsóka. A zománcz szí
nei : sötétkék, sötétzöld, bibor viola, kékeszöld, sárga, vörösbarna, viola, 
kékes-szürke és részben át nem látszó fehér. Magassága 0 215, átm. o 'ojé. 
i6-ik század.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

2 1  Ba. Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és áttört munka, festett zománczczal 

díszítve. Tagolt talpa kerek és kúpalakú hegybe végződik. Alól síma, aranyo
zott alapon, áttört mívű, zománczolt lomb- és virágfüzér. Felső mezejét szin
tén zománczolt, virágos háló borítja. Nyelén a gombot, domború czikkek 
díszítik. A kehely tölcséralakú, alul zománczolt virág-kosárral s ennek szé
lén, levélpártával díszítve. A zománcz színei: át nem látszó fehér, világos 
és sötétkék, viola, rózsaszínű, zöld, fekete s áttetsző sötétkék és kékes 
zöld. Magassága o’i6, átm. o-074. 17-ik század.

Kiállítja gr. Lázár Jenő.

2 2  Rn. Fedeles serleg.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa hatka- 

rélyú. Pereme vízszintes. Felső mezején, minden karélyon egy-egy dom
ború, ezüst lemez erősítve s keskeny párkánynyal szegélyezve. E lemeze
ken áttetsző sötétkék, sárga, bíbor, kékes-zöld, vésett alapú zománczban 
— émail translucide sur basse-taille — lombok és virágok, melyeken kü
lönféle állatok állanak — díszítve. Szára tagolt, részben síma arany, rész
ben pedig az előbb leírt módon van díszítve. A hosszúkás serleg hat 
gerezdre oszlik. A gerezdeken ezüst lemezek, ezeken lombdiszítés, gyü
mölcsök, madarak és hadi tropheumok, színes áttetsző zománczban. Fedele 
szintén hatkarélyú. Szélén domborművű, öntött leveles pártával ékes. A ka- 
rélyokon újra, zománczolt czifraságokat látunk. A fedő közepén díszedény; 
ezen két levél között ülő, síma gomb. A serleg felső szélén és talpa pere
mén két bélyeg beütve: kilenczszemü szőlöfürt és IM. 16-ik század.

Kiállítja gr. Pálffy János.

2 3  Ba. Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka, zo

mánczczal díszítve. Talpa hat karélyú. Keskeny pereme vízszintes, felette 
leveleket látunk kiverve. A kővetkező tagon, mintázott és festett zománcz-
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ból levelek, virágok, majom, futó kutya és szárnyas kígyó. A felső hat 
mezőben, vésett alapon részben áttetsző, részben festett zománczczal díszített 
pille, csiga és egyéb bogár, levelek és. virágok között. Nyele tagolt, alján 
két gomb, melyeket vastag sodrony övez és mintázott festett és áttetsző 
zománczos, virágkoszorú díszít. A középső gombot két, szintén zománczolt 
párta szegélyzi. Felette áttört, zománczolt cartouche. A serleget alul, levél
koszorúval szegélyzet kosara, virágos háló, mely egykor mintázott festett 
zománczczal volt díszítve, borítja. A serlegen magán, virágfüzér van kiverve. 
Tagolt fedelén csipkés szegély és csipkés szélű virágos háló. Mondatszala
gokkal és levelekkel diszített lemez, áttört cartoucheok, áttetsző s mintázott 
festett zománcz nyomaival, kissé feljebb. A gomb edényforma, domború 
levelekkel; felette áttört, mintázott és festett zománczos rózsák és tulipánok.

A zománcz az egész serlegen nagyobbára kipattogzott. Alján e bélyeg. 
Magassága 0^285 átm. o'o82. E serleget a maros-vásárhelyi ref. 
collegiumnak óvári Készéi János ajándékozta 1732-ben. Hagyo
mány szerint Rákóczi Ferencz utazó serlege volt. 17-ik század.

Kiállítja a maros-vásárhelyi ref. collegium.

24 Illatszer es palac^k.
Heliotrop, arany foglalványban. Csuklyóban járó fedelén fül, elöl ru

bint. 18-ik század.
Kiállítja gr. Keglevich István.

25 Asjtaldis^ — páva.
Arany. Öntött, vésett és zománczolt munka. Az első talp nyolczszög- 

letü labradorit. A második arany, nyolczszögletü, lépcsős, nyolcz karmos 
lábon áll. A páva szeme gyöngy, nyaka áttetsző kék és zöld zománczos. 
Szárnya is hasonló. Testét rendetlen formájú gyöngy képezi. Farkán kék 
és zöld zománczos tollak, rubintokkal és gyémántokkal. 18-ik század.

• Kiállítja gr. Keglevich István"

26 Illatszer es palacki.
Onyx, foglalványban. A foglalvány arany. Öntött és zománczolt 

munka. Antik vázát példáz. Talpán át nem látszó világos kék zománcz
czal ékes gyűrű. Az oldalt levő két fül s felső szegélye, kék és fehér 
zománczos. Tetején öt, aranyba foglalj rubintszirmú virág, zöld zománcz 
csészével, gyöngy bibével. 17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.



M ellszobor. K orona-tok. Kép. ió 1:

T I Z E N H E T E D I K  ÁLLVÁNY.

1 Rn. Mellszobor.
Bronz, részenként aranyozva. Vert munka. Borotvált fején, tarkóján 

és arczán a gyér hajakat bevert vonalak példázzák. Kis hajkoszorút látunk 
fején. Bajsza erős csimbókban lelóg. Albán pedig, négyszegletűre nyírott, 
fürtös szakáll. Nyakát gallér veszi körül. Vállát bö köpeny fedi, mely
nek szegélyét renaissance ízlésű, hímzést példázó, levél- és virágindák 
diszítik, két hidegen aranyozott, sáv között. A köpeny többi részén szintén 
hidegen aranyozott, lombdiszítést szemlélünk, hideg, olajzöld zománcz ala
pon. Elöl csatt fogja össze a köpenyt. A csatt cartoucheformáju; felül és 
alúl, egy-egy domborművű cherub fővel ékes. Állítólag VIII. Orbán pápát 
ábrázolja. Olasz munka. 16-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Ferencz.

TIZEN H A TO D IK  ÁLLVÁNY.

1 Korona-tok.
A 20. számú korona tokja. L. jelen lajstrom borítékát, mely annak 

mására készült.

TIZENNYOLCZADIK F E S T Ő  ÁLLVÁNY.

1 Kép.
Bronz, aranyozva. Öntött, áttört, vésett és zománczolt munka, klári- 

sokkal díszítve. Négszögletü keretének élén áttört, stylizált lombdiszítés, 
klárisból faragott cherub fejekkel, rózsákkal, fehér s fekete festett, világos
kék és fehér, vájt zománczczal. Belső oldalán nyolcz kláris cameo, a ke
retbe eresztett kláris lombdiszítés között. A négy szögleten, szabadon álló 
kláris hermák áttetsző zöld és kék zománczos szárnyakkal. A kép maga 
aranyozott bronz lapra, olajszínnel festett gyermek Üdvözítő, virágfüzér 
között.

Kiállítja Kárász Géza.
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L osonci A ntal boros kancsója.

T I Z E N K I L E N C Z E D I K  Á L L V Á N Y .

1 Rn. Losonci Antal boros kancsója tállal.
Ezüst, aranyos. Öntött, vert és vésett munka, zománczczal díszítve. 

A tál. Kerek. Vízszintes karimáját mindkét oldalán, párkányos gyűrű szegi 
be és tizenkét tojásdad médaillon tizenkét, hosszúkás négyszögü, a két 
rövidebb oldalon homorú, mezőre osztja. Úgy a médaillonok, mint a 
mezők, ponczolt szalaggal kerítvék be. A médaillonokban Justitia, Fides 
és Geometria négyszer. A karima tizenkét mezején öntött és vésett dom- 
bormüvek: Tomiris királyné Cyrus király fejét vérrel telt hordóba mártja. 
Homorú belsejében huszonegy, sugárformára elrendezett, lapos, hosszúkás, 
hólyag kiverve. Minden hólyagban bevert egyenes vonal, két végén gomb
bal. A hólyagok között él emelkedik, vésett vonalakkal és a hólyagok 
végei között; három ujjú, csipkés szélű levél, gombbal közepén. Beljebb 
szalagokkal körülkötött levél koszorú domborodik. A tál közepét kerek, 
tagolt emelkedés foglalja el. Vízszintes peremén domború czikkek. Utána 
keleties, vésett lombdiszítést látunk. E felett függélyes tagra, sodronynyal 
és levél pártával szegélyzett, áttört mívű diszítés erősítve, melyben angyal
kák kerek médaillonokat tartanak. Ezekben antik formájú férfi és nő 
arczképek. Végre homorú, áttetsző zöld zománczczal és apró hatágú arany 
csillagokkal ékes gyűrű, rajta három S-alakú fül, három domború cherub- 
fejjel váltakozik. Szélén goticus Ízlésű liliompárta között a Losonci és 
Báthory czímert látjuk áttetsző sötétkék, sötétzöld, zöldeskék és fekete 
zománczban. A kancsó. Talpa, melynek homorú belsejében a tál előbb leírt 
czímeres emelkedése illik; kerek, tagolt. Az első domború tagon lehajló, 
ívesre osztott, levélpárta kiverve, érdes alapon. Utána függélyes. Itt czá- 
pás alapon lombok között; hat, tojásdad, öntött médaillon bennök: Abrahám 
áldozata, Herodiás, Szt.-János fejét viszi a tálon, Venus és Mars, három 
nő-alak, Fortuna és Jupiter, ez utóbbiak talán antik gemmák után ké
szültek. Ezt a tagot rézsűt álló, kiszökellő czikkek sora, övezi. A har
madik tag felső mezején, tizenhét lapos, hosszúkás hólyagot látunk vona
lakkal bevert alapon. Felette két tagolt gyűrű között, függélyes részen 
a mester jegye áttetsző zöld, és át nem látszó szürke zománczos levél
díszítés között, fekete zománczban. Két domború, czikkes, öntött korong 
áll egymásfelett ezután, a felső, két kunkorodott végű, ágra osztott, bordá
val díszítve. A nyél díszedényt példáz. Alján ponczolt gyűrűvel, hasán 
czápás alapon ágak között, három kerek médaillonnal s közöttök, há
rom légygyei ékes. A médaillonok domború, arany csillagokkal behintett,
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áttetsző kék zománczos belsejére, öntött mívű szárnyas fejek erősítvék. 
A díszedény nyaka hasánál egyszerű és felső szélénél kétszeres, czikk sor

ral czifra. Az egyik czikk sima a másik vésett. Közepén három, szájukkal 
gyűrűt tartó satyrfő és ezekkel váltakozó három fül. Közvetlen a kancsó

alatt fordított kúp, rajta három, szintén kunkorodott végű inda, három 
domború, sisakos fővel váltakozik. A kancsó teste hosszúkás, hordóhoz

hasonlít Nyele felett részben síma, részben vésett pikkelyek vervék. A talp 
pártájához hasonló levélfüzér között három kosfej, homlokukon kis mó
kusokkal, csapokat képeznek felette. A hast két részre osztó gyűrű, két



L osonci A n ta l boros kancsója.

oldalán, hosszúkás, a tálon leírtakhoz hasonló, hólyagokat szemlélünk, vo
nalas alapon. A hólyagok között, kosfejek, legyek és békák váltakoznak — 
az utóbbiakon zöld zománcz csekély maradékai vehetők észre. A középső 
szalagon hat kerek médaillon között a következő feliratot olvassuk áttetsző 
zöld, zöldes-kék és átnemlátszó szürke, zománczos levelek között fekete 
zománczban. A médaillon okban domború oroszlán és ember fejek csövet,

17 1

melyekben pánczélos hermák képezik a csapot, tartanak szájukban; szemei
ken fekete hideg zománcz nyoma. A kancsó elején a kiöntő cső, négylábú 
sárkányt példáz. Pikkelyes testéből két szárny tapad a kancsóhoz. Alsó 
két karmos lába felett, hidegen vörösre zománczolt apró rák; a két másik

ban a Losonci czímert, sötétkék áttetsző zománczban, tartja. Tarkóján s 
gégéjén levelek, légy és béka Hosszú vékony fülei között goticus ízlésű 
levélkorona -— 17-ik fajta k—kk. Mögötte almát falatozó mókus, ránczos 
orrán béka ül. Szájában cső, ezen vörös hideg zománcz. Hátul erős fogan

tyút látunk; felső szélétől, az alsó pártáig van erősítve. Vésett szalaggal 
körülkötött levelek fedik; közepén lencseforma gomb, mindkét szélén 
dombormívü levelekkel. Alúl kosfejbe, melynek hosszú füle a kancsó 
hasához tapad, végződik. Felül ezekhez hasonló fül nyúlik ki a fogantyú
ból. A kancsó felső szélét párkányolt, függélyes szél képezi, vésett, keleties
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lombdiszítéssel. Csuklyóban járó fedelén hosszúkás, síma hólyagokat szem
lélünk bevert vonalos alapon. Szarván renaissanceos, kétfelé hajló, oroszlán- 
fejű lomb, közötte ismét oroszlánfejen lovagló s két kezével lombokba 
kapaszkodó, szárnyas amorette. A fedél közepéből hatoldalú oszlop emel
kedik, mely az éleken levő függélyes és két vízszintes borda által, hat hosz-

A BRASSÓI ÖTVÖSÖK CZÉHJELVÉNYÉNEK ELEJE.

szúkás négyszegű és tizenkét kisebb, trapéz-alakú, mezőre osztatik. A na
gyobbakban két, a kisebbekben egy-egy szeg ezüst lemezkét tart. Rajtok 
áttetsző zöld és átnemlátszó sötétszürke zománczban, keleties virágos 
lombdiszítmény. Ezen felül az oszlop élein, három, szájában kürtöt tartó, 
satyrfej. Az oszlop tetején lapos gomb, hét négyszárnyú angyalfővel. Ezen, 
szárnyát kiterjesztő koronás sas, fatörzsbe kapaszkodva áll. A tál átm. 
o'8o. A kancsó magassága o 75.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.
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A brassói ötvösök czéhjelvénye.
Ezüst. Öntött, részben áttört és vésett munka. Paizsforma. Előlapján 

ötvösmester, műhelyében. A félig szabadon álló, dombormívü alak fején, pré
mes sipka; testén övvel leszorított köntös. Felgyürt jobbjában kalapácsot tart, 
melylyel az előtte lévő üllőn, edényt készül verni. Jobbra és balra tőle asztalo-

A BRASSÓI ÖTVÖSÖK CZÉHJELVÉNYENEK HÁTA.

kát látunk olvasztó tégelyekkel, fogóval, serpenyővel s egyéb mesterségéhez 
tartozó eszközökkel, melyek közül néhány a földön hever. A falon fújtató 
lóg. E jelenet felett és alatt, vésett mívü levelek. A felsők közepén masca- 
ron; az alsón, ágon ülő bagoly. Hátlapja tisztán vésett mívü. Középen 
ötvösmühelyet szemlélünk. A gerendás menyezetü szobában, az asztal előtt, 
két legény ül és visszatekint a szoba jobb oldalán veszekedő két inasra, kik 
hajukat tépik; az egyik épen nagy fogóval készül a másikra vágni. A le
gények közül az egyik edényt akar kalapálni üllőn, a másik véséssel van 
elfoglalva. Egy harmadik, kívülálló, az ablakon könyököl s benéz a szobába. 
Végre egy negyedik — talán a mester — az asztal mögött áll. Az asztal 
egyik végén polcz, rajta két serleg. A szoba jobb falán ezenfelül az olvasztó-
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kemencze nyílását, egy fujtatót, egy seprőt és egy padot látunk. Rajta 
edény; alatta dézsa. A bal falra aggatott lemezkén 1556 bevésve. E jelenet 
fenn és lenn szarvas — illetve koronás mascaronból kinövő, vésett lomb- 
díszszel ékes. A jelvény áttört mívű, leveles, hármas fülü gombról és kari
kán lóg. 1556.

Kiállítja a brassómegyei vidéki bizottság.
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Asztalkészletek, ékességek, fegyverek stb.

ELSŐ SZEKRÉNY.

‘P o h a ra k , b iU ikom ok , a sz ta lra  v a ló  tá rg y a k .

1 Serlep.o
Arany. Vert és vésett munka. Vésett alapon áttetsző és festett zo- 

mánczczal díszítve. Pereme vízszintes. Talpa hatkaréjú, felső mezején kissé 
domború. A karéjok összeszögelléseit zománczos virágbokréták díszítik: 
áttetsző zöld, barna, át nem látszó sötét-kék, kékes-szürke, fekete és fehér 
színekben. Nyele tagolt, lapos, hólyagos gombja felett és alatt korongforma 
gyűrű, élén fekete zománczczal. A gomb hat hólyagán georginát, kard
liliomot és egyéb virágokat látunk áttetsző sárga, kékes-zöld, sötét-kék, 
viola és fekete zománczban. A serleg maga hat ge- 
rezdes, kissé kiverve, kissé kihajló szájával virágot pél
dáz. A gerezdek összeszögellésein fekete hideg zo
mánczczal festett levelek. Elől az Esterházy-czímer és 
e felírat kivésve : P, E, S, R, I, P, R, EI, P, (Paulus 
Esterházy Sacri Romani Impery Princeps, Regni Elun- 
gariae Palatinus). A czímer vésett részei fekete hideg, 
a betűk fekete zománczczal töltvék ki. Vízszintes pe
remű fedele szintén hat karéjú, domború hosszú nyakú 
hólyagokkal, melyek a középen ülő korona alatt csúcsot 
alkotnak. A hólyagok érintkezési pontjain sötét-zöld 
zománczbordák, két világos-kék zománcz-virággal a pereme felett. A hólya
gokon a hat austriai örökös tartomány, u. m. Austria, Csehország, Stiria, 
Krajn, Karinthia és Silézia czímere foglal helyet.

A fedél közepén korona. Pántja hermelin-prémet példáz fehér és 
fekete festett zománczban. Sipkája vésett alapon áttetsző bíbor-zománcz

Magy. to rt. ötvösm ű-kiállítás. IV.



E lső szekrény.

s négy aranypánt fehér zománcz-pettyekkel. Ezek között áttetsző sötét gom
bon arany kereszt. A talp peremén a következő felírat fekete vájt zo- 
mánczban: Dono datum Ioann : Matthia de Goldeeg Suo Cancellario. 
A fedő peremén:

Munus Férd : I I I : Ca’s : In Memoriam Prtestiti Homagij Férd : Ilii 
Regis 5. Septembris 1651 et Leopoldo Ignatio Arehiduci 26. Ianuarij. 1655.

A talpon alul pedig a mester:

^erbincmbt Kfyimafct : 3 r- t ö r t i g : MTäge 2 ^offgoltfcfymit :
2Io :  ̂6 5 5  =

Magassága 0'20j, átm. 0’098. 1655.
Kiállítja hg. Esterházy Miklós.
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2 Serleg. Gyöngykagyló.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3  Kagylópohár.
Ezüst, részben aranyozott. Vert és vésett munka. Dereka egy delfin,

a kupa kunkorodó része mellső lapján emberfőt ábrázol, melyen hat rák
mászkál. A kupán 7 gerezd van, hármon-hármon levéldísz, a középsőn 
Fortuna. A pohár tetején bunkót tartó emberke áll. Magassága 036 méter, 
átmérője: 0 'i6 méter. 17-ik század.

Kiállítja gr. BethleiAKároly.

2. GYÖNGYKAGYLÓ. 5. GYÖNGYCSIGA-SERLEG. 6 . SYRÉNES SERLEG.

4  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozott díszítésekkel. Vert és vésett munka. Talpát a testtől 

gerezdes gomb választja el; a talp két tagján lombdiszítés látható; a kupa 
lapján három koszorúba fogott egv-egy római vitéz feje látható. Magas
sága: o*i4 méter, átmérője o’o8. 16-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen Béla.

5 Gyöngy csiga-serleg, delphinen.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Syrénes, csipkés tengeri kagylóserleg.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Gyöngy csiga-serleg.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Pohár.
1578.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

9 Díszedény.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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10 Try ton-ser le?.^ 0
Gyöngyházas csiga (párjával).

Kiállítja a Nemzeti Muzeum

11 Kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

12 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, tagolt talpán

12 szív domborodik. Tagolt nyele felett harangalakú — szélén hat oldalú — 
kehely van, rajta pontozott alapon 3 sor szívet látunk. Szélén 3 bélyeg. 
Magassága 0-17, átm. 0 065.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

13 Ser le°o
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa tagolt 

kupalakúan végződik. Felső mezején gyümölcsök, cartoucheok kiverve. Nyele

I I .  KEHELY. 13. SERLEG.

körteforma domború czikkekkel, alúl csipkés szélű lemezzel ékes. A kely- 
hen cartoucheokat, gyümölcsöket és három cherub-fejet látunk reszelős 
alapon. Szélét domború babérkoszorúból képzett párkány szegélyzi. Fedele 
tagolt, függélyes peremén levelek ponczolva. Felső mezején a talphoz ha
sonló díszítményt, tetején pedig nyilván későbbi korban készített lánd
zsát tartó alak áll. A fedőn JANTO, IST
VÁN. felírat utólag bevésve. A talp peremén

két bélyeg

Magassága 0^26, átm. 0-094.

14  Kehely.
1710.

a fedőn ismét kettő

Kiállítja gr: Andrássy Manó.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.



15 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Talpán s fogan

tyúján lomb- s virágdíszítések. A kupa alján három kis fogantyú van. A kupa 
lapján czirádás dísz között három angyal félteste látszik.

Magassága: 0-19, átmérője 0-09. 17-ik század.
Kiállítja Simó Ferencz.

16 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpa kerek és tagolt, díszí

tett s kupalakban végződik. A nyél hat szegletü, alul csillagszerű nyúlvá
nyokkal, felül három szabadon álló füllel ékes. Hosszúkás kelyhét domború 
díszítések négy mezőre osztják, hol kosaratlan gyümölcsöt látunk. A ke
hely szélén bevésve: GESCHER VON PETYO MERKLER ALIAS Filis

M. D. Maci Ano 1714. Talpán bélyeg Magas. 0-175, sz. 0-071.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

Poharak, billikom ok, aszta lra  va ló  tárgyak.

17 Kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18 Fedeles pohár.
Ezüst. Vert és vésett munka. Talpa karimáján s domború felső részén 

nyolez hólyag, kupája alsó kidudorodásán kilencz hólyag látszik. A fo
gantyút egy bogyó képezi. Levéldíszes peremű fedele tetején pajzstartó 
látszik. Magassága: 0-17, átmérője : o o 6 '/2.

Kiállítja br. Lipthay Béla.

19 Kupa.
Ezüst, részben aranyozva. A talp és vele összefüggő tö 8 karéja hólya

gosán domborodik. 16 gyöngy választja el ezeket a nyolez félkört! gerezd

15.  TALPAS POHÁR. 1 9 . KUPA.
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által alkotott kupától. A hólyagok és gerezdek váltakozva aranyosak vagy 
nem aranyosak. A kupán és talpon két-két bélyeg van.
Magassága 0‘2 m. A kupa átm. 0*13 m.

Kiállítja a Szt.-Ferencziek boldogasszonyi rendháza.

20 Kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

21 Valkai László pohara.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

22 Kisded billikom.
Ezüst, aranyozva. Talpán pontdiszítés levelek közt, nodusán dudorok, 

kupáján cartoucheos aljazaton magyaros pontdísz. Magassága : 0 'i3, átmé
rője : o*o6. Mesterjegye : T  AL. 17-ik század.

Kiállítja gr. Szapáry István.

2 3  Fedeles kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Billikom.
Ezüst, aranyozva. Talpa, kupaalja vonaldíszszel ékes, kupájának felső 

része czápás. Magassága-: 0*19, átmérője: 0*08.
Kiállítja Szitányi Bernát.

2 5  Kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 6  Serleg.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Kupája hólyagos, felső karéjain czápás 

pajzsocskák, a száron ezüst rácsozat. Magassága: 0*185, átmérője: 0*065. 
17— 18-ik század.

Kiállítja gr. Bethlen Béla.

27 Kisded kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

28 Talpas kristály esés fecske.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 9  Áldozó csésze.
Ezüst, aranyozás nyomaival. A csésze alól kipettyezve, szárán egy három

tülü korsot példázó nodus, mely síma talapzatba van illesztve. Eelső kari
máján e felírat: G :.D : FRAN CIKO • DE • ZELE FAARNOS : ET VX : 
G. D. IVDITH DANE CAEADE ZENDRÖ : INHO : SACRASS. CORPO 
1* CHEDOFF PIOZELO • ECCEVAN ZENDRÖ : ANNO -Dl 1639. D. 
19. APR. «Magassága: 0.14. Csésze átmérője: 0*15. 1639.

. Kiállítja Teper Lajos.
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3 0  Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Talpa 

hat karéjú, alul áttört müvü lombdiszítéssel ékes, felül hosszúkás 6 oldalú 
gombba végződik. Hengeralakú nyele két végén ezüst lemezből metszett 
fodorral, közepén, 4 szabadon álló füllel. Tölcséralakú teste 6 gerezdre 
van kiverve s szélén vésett levélfüzérekkel czifrázva.

Magassága 0'202, átm. o -o87.

3 1  Cfhpohár.
Kiállítja b. Apor Károly.

1744.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 2  Billíkom.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Kupája hatszor dudorokba, 

alúl hólyagokba tagolt, ezek czápás alapján cartoucheok s angyalfők. Ma
gassága : o'i55, átmérője: 0*07.

Kiállítja Szitányi Bernát.

3 0 . SERLEG. 34. CSIGA-FORMÁJÚ POHÁR.

3 3  Áldoz ő-pohár.
Ezüst, belől teljesen, kívül élein s talpán megaranyozva. Kupája hat- 

lapú kúpot képez, mellső lapján aranyos diszítés alatt két angyal végeinél 
lógva kifeszített bőrt tart, ez a la tt: EDerefyret 311m (Sebacfytnifs bér 
£brlícfyen iKürfcfyner geecfy 2lnno 1695. Magassága: 0’i9, átmérője : 
0M9. 1693.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

3 4  Csiga-formájú pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 5  Kisded talpas pohár.
Ezüst, aranyozás nyomaival, kupáján s alsó szárán levél s virágdísz. 

Magassága: o'io, átmérője o-o6. 17-ik század.

Szélén három bélyeg

Kiállítja gr. Csekonics Jánosné.
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3 6  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozás nyomaival, vert és vésett munka. Felső kiszélesedő 

kupáján s attól csikolattal elválasztott alsó felén virág- s levéldísz. Mester
bélyeg : (kf) Magassága: 0'i3 átmérője: 0'09-

Kiállítja br. Szentkereszty Stefanie.

3 7  Talpas csésze.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 8  Figurás kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 9  Áldoyó-pohár.
Ezüst, aranyozva. Teste hat lapu. A lapok virágdíszszel ékesek. Kettőn

állat-alakok. Talpán oroszlán, őz, galamb, sas. Peremén mesterbélyeg. Ma
gassága o’i8, átmérője o'oG'].

Kiállítja gr. Bethlen Károly.

4 0  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Talpán czápás alapú négyes karéjban hat csokrozat, 

szára síma, két végén ezüst fodrozat. Kupája három rendben hatszor tagolt 
hólyagokat mutat, melyekben czápás alapon cartoucheok, levelek s három 
geniusfő láthatók. Magassága: o i6 , átmérője: 007. 17-ik század.

Kiállítja Szitányi Bernát.
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41  Serleg.
Ezüst, vert, vésett és öntött munka, részben aranyozva. Talpa 8 lapos, 

karéjra oszlik, rövid 6 szegletü nyeléhez 3 szabadon álló, madárfejet pél
dázó fül van erősítve. Teste tölcséralakú, alul sziromformára pontozott, 
felette 8 gerezdre domborodik, talpán bélyeg. Magassága 0-131, átm. 0-07.

Kiállítja gr. Teleky Sámuel.

4 2  Száras csésze.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 3  Hűtős karéjül csésze.
I7 I0  Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 4  Kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 5  Pogány pénzes, fedeles kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 6  Kancső.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa fodros

szélű s gyűrűs nyakba végződik. Felső mezején síma aranyozott alapon 
négy delfin. Nyelét ezüst lemezből metszett levelek fölött öntött müvü 
gyermek képezi derekán kötéllel. Jobb kezét felemeli, balját térdére támasztja. 
Fején kagylóforma edényt hordoz. Ez elől három fodros szélű gerezdre, 
hátúi erős domborodásra oszlik. A gerezdeken stylisált békaporonty-forma 
alak kiverve. Hozzáerősített fedele kivágott s középen kosárból kibújó

46. KANCSÓ. 6 1. FEDELES KEHELY. 39. ÁLDOZÓ-POHÁR. 50. FEDELES KUPA.
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ezüst delfinnel ékes. Hátúi ezüst lemezből metszett levél felett stylizált 
lomb mint fül, közepén madárfejű formával.

Bélyegek: talpán kettő

Ugyanazok fordulnak elő fedelén és tetején kétszer. Magassága
Kiállítja b. Apor Károly.

4 7  Cassette.
Arany. Oldallapjai ezüstből készítvék. Magassága 0.03, szélessége O'O']. 

Tetején, oldallapjain vésett szent alakok ; alján aranyos alapon egy város 
körvonalai. A szekrényke tetején ezüst pánton: MICHELMAN. A szek
rényke belseje fekete bársonynyal van bélelve; závára egykorú. 17. század.

Kiállítja Bánó József.
4 8  Aranyos kis könyvtábla.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 9  Cassette.
Arany. Oldallapjai ezüstből készítvék. Magassága o'03, szélessége 

O'O]. Tetején, oldallapjain vésett világi alakokkal; alján egy futó szarvas. 
A szekrényke tetején ezüst pánton: MICHEL MANN. A szekrénvke bel
seje zöld bársonynyal van bélelve; závára egykorú. 17. század.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.
5 0  Fedeles kupa.

Ezüst, dúsan megaranyozva. Vert és vésett munka. Talpának alsó 
karimáján és felső gömbén czápás alapon czirádás ékítés, a fogantyú köl
dökén három kosfej, közepette két sisakos emberfő látszik; az egyik le
törött. A kupa czápás alapján lomb- és virágdiszítés között három, keretbe 
foglalt bányászjelenet látszik, az alsó síma peremén pedig: «Glück Auf». 
A fedél pereme vonalakkal van díszítve, belső öve czápás alapon lombdísz 
közé fogott két bányász-alakkal és kunyhóval ékes. Tetején ezüst szorító 
között vasérczdarab. A fedél belső lapján pajzsba fogott két bányászcsákány 
alatt hármas halom, e között H. B. S. betűk; a pajzs fölött 1673. évszám. 
Magassága o’28, átmérője o’io'/C 1673-ból.

Kiállítja Selmecz b.-város tanácsa.

51 Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Fogantyúján hármas vasnyulványon egy-egy aranyo

zott bogyó. A kupán czápás alapon három karéj: egyikben kutya, kettőben 
oroszlán. Fedelén lombdísz között czápás alapon három oroszlánfej, tetején 
két agancs között aranyos kereszt. Magassága 0^32, átmérője o 'io. 17. század.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.
5 2  Fedeles serleg.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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5 3  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpán virág és lombdísz. 

A kupa tartóján három kis fogantyú látszik, melyek egy bogyó-alakú, két 
női fejjel díszített dudorhoz vannak erősítve. A kupa czápás alapján, virág
dísz közepette két római vitéz s egy nyilas alakja látszik. Magassága 0^33, 
átmérője O 'II . 17 század. Kiállítja Angelics Germán.

5 4  Emlékpohár.
Ezüst, aranyozva. Magassága 0'i8, átmérője 0'09- 1834.

5 5 Serleg.
Kiállítja özv. gr. Keglevich Gyuláné.

Ezüst, aranyozva. Kettős tagozatú talpa s kupája czápás alapon virá
gokkal és cartoucheokkal ékes. Szárán 4 áttört müvü fogantyú. Magassága 
o'32i/2, átmérője o’i i .  17. század.

Kiállítja br. Bánffy Dezső.

5 6  Fedeles serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Talpa és fedele hat karéjú, minden karéjt 

egy nagyobb és egy kisebb domborműves hólyag díszít, a köztök maradó 
tér szintén domborművel van czifrázva. A nyelet három virágból álló 
csokor díszíti. A kehely maga síma és kerek. A fedélen vértezett pajzsot 
s kettős kereszttel ékes zászlót tartó alak áll. Ez alak, a kehely, a szár 
díszítése s a domborművek újabb keltűek. A talpon kétszer van beütve

egy bélyeg, rajta Magassága 0'445, átmérője 0M05.

Kiállítja az erdélyi püspöki székesegyház.
5 7  Serleg.

Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Három össze nem 
tartozó részből áll. A talp ennekelőtte más serleg fedele volt. Csipkés 
szélű gyümölcskötegekkel és cartoucheokkal ékes. A cartoucheokban nyúl, 
kutya, őz. Nyele ismét három részre oszlik, domború fejekkel, három 
szárnyas, angyalfejü füllel díszített s ez a serleg legújabb része. A kehely 
hengeralakú, rajta három nagyobb s ugyanannyi kisebb álczás cartouche 
kiverve. A három nagyobban virágszálak, a kisebbekben gyümölcsök czápás 
alapon. Magassága 0^315, átm. O 'iij.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

5 8  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, tagolt talpán 

cartoucheok, szára felső része hólyagos, három fogantyúval. Testén cartou- 
cheok s lombdiszítések közt három geniusfej van kiverve. Magassága 0'20, 
átmérője O'O77. 18. szazad. Kiállítja Angelics Germán.



12 E lső szekrény.

5 9  Fedeles serlep.o
Ezüst, belül aranyozva. Vert munka, 

átmérője 0 'io ‘/2.
Fedelén toboz. Magassága 0^23, 

Kiállítja Zalka János.

6 0  Fedeles serleg.
Ezüst, vert munka. Talpán, öblén s fedelén czápás alapon leveles dí

szítés. A szárt mezítelen nőalak példázza. Fedelén nyilazó Amorka. Ma-
gassága 0^38, átmérője 0'ioV2. 17. század.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

6 1 Fedeles kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 2  Fedeles hillikom.
Az Esterházy herczegi czímerrel.

Kiállítja a Nemzeti Nuzeum.

6 3  Bányász-csákány.
Ezüst, feje, szára megaranyozva. Csákányán vésve virágdísz között 

Selmeczbánya czímere; ugyanaz a gombos száron e felirattal: GVT 
MACHT . MVT . MVT . BRINGT . ARMVVT . alatta VERBVM . DÓ- 
MINI . MANET . INETERNVM . WER . GOT . VERTRAVT . DER . 
WOL . BAVT . és WO . DER . PFENNIK . WEND . DASELBST . 
AVCH DIE LIEB . END.

Kiállítja Selmeczbánya városa.

6  4  Bányász-kalapács.
Ezüst, tején, szárán aranyozva. Feje külső lapján vésve virágdiszítés 

környezte pajzsban egy bányász kalapálva, mellette L. N. betűk. A szár 
külső felén meztelen alak szalaggal a vállán, melyen: NATioecH IM 
LEBESTEN HM, alatta D. E. Ml betűk. Oldalt TRAW SCHAW WEM
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és GOT . MIT . VNS. A fej külső részén Selmeczbánya czimere, alatta 
egy poharat tartó bányász s a nyél gombján ugyancsak Selmecz czi
mere. 1538.

Kiállítja Selmeczbánya városa.

65 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa tagolt 

gombba végződik. Felső mezején czikkek, a gombon levelek és gyümöl
csök kiverve. Nyele közepén felül, alul levelekkel díszes korong. Kelyhe 
hengeralakú domború cartoucheokkal és gyümölcs-kötegekkel ékes. Szélén 
e hamisított felírat bevésve B. G. 1599. A talp valószí
nűleg régi; a kehely azonban mindenesetre modern.
A talpon bélyeg. A kehely szélén két bélyeg beverve:
Magassága 0M85, átm. o'o8i.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

66 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Kerek talpa tagolt 

kúpalakban végződik. Nyelén 6 kis hólyag és 3 apró fül van, hengeralakú 
testén gyümölcskötegek között szárnyas, kalapos hermák vannak kiverve. 
Magassága 0*191, átm. 0076.

Kiállítja özv. Schul Henriimé.

67 Fedeles serleg.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

68 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Talpán és kupáján czápás alapon cartoucheok, szárán 

áttört hármas fogantyú. Magassága 0*26, átmérője o 'io. 17. század.
Kiállítja gr. Bethlen Károly.

69 Fedeles lámpa.
Ezüst, aranyozva. Testén kilencz pontozott körzet, előlapján vésve egy 

tánezoló paraszt pár, fölötte e felírás: DISE LADTHERN GEHERT INS 
HAVS DAMID LEICHT MAN DEN GASTNNAVS. Fedele négy hü
velykből van összetéve átereszekkel. Fogantyúján domborműben Vénus és 
Ámor. Fölötte geniusfej. Magassága 0*15, átmérője 0 07. 17. század.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.

7 0 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, tagolt talpán 

kisebb és nagyobb vésett körök, felette lombdiszítés canellirozott. Felső ré
szén 3 síma, 3 gerezdes mező ugyanannyi virágos medaillonnal váltakozik. 
Nyelének közepét gomb foglalja el, melyen 3 fő és 3 gyümölcsköteg 
váltja fel egymást, felette három 8-as alakú kis fül. A kehely alúl tagolt, 
domborúan diszített. Közepén hengeralakú s cartoucheok által képzett me-
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zőkben 3 asszonyi főt és 3 gyümölcsköteget látunk czápás alapon. Végre 
kissé kihajló szélén hegygyei felfelé álló szívek domborodnak, köztük virá
gok és gyümölcsök. Magassága 0'24, átm. 010.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

71 Billikom.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7  2  Serleg.
Ezüst, aranyozva. Kupája hatszor hosszúkásán tagolt, alatta, nodusán 

s talpán hat-hat hólyaggal; talpát s kupáját vasfodrozat erősíti, ez utóbbit 
három aranyozott vasfogantyú. Mesterbélyeg. Magassága o-2j, átmérője 
o‘o8j. 17-ik század.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

7  3  Fedeles billikom.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 4  Kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7  5  Serleg.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tagolt talpa 

hatkaréjú; felső mezején hat nagyobb és hat kisebb hólyag, melyeken 
virágok és roccoco kagylók váltakoznak. Nyelén a gomb szívalakúan áttört. 
Elosszúkás kelyhe tagolt s hat gerezdes mezőre van osztva, melyekben ara- 
nyozatlan ezüst virágok, lombok és kagylók váltakoznak. Hólyagos fedelén 
lándzsát tartó gyermekalak áll. Talpán alúl: E X. D. C. L. KEMÉNY Gab.
Obtulit. Civit. Claudiop AO 1758. Magassága 0^42, átm. 0'09-

Kiállítja gróf Bánffy György.

7  6  Kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 7  Fedeles billikom.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 8  Fedeles serleg.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Két övvel tagolt kihasadó 

kupája, ahoz három fogantyúval erősített nodusa s talpgömbje keleties 
díszszel megrakvák, talpán a negyedik körben virág s lombdísz van ki
verve. Fedelén hat vésett alapú keretben csokordísz, tetején római vitéz 
pajzsot támaszt a földre, melyben háromágú koronán nyíllal átlőtt kardot 
tartó kéz látszik, fölötte: 1659. évszám. Magassága: 0^23, átmérője : 0-09. 1659.

t Kiállítja br. Bánffy Gy.
7  9  A ld o y ő -p o h á r .

Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Kupáján czápás alapú, car- 
toucheokba foglalt keretén három földmivest példázó alak, síma alján e fel-
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írás : Groff K. REtüEI REH . PÁ . ES B K MY KRISTINA Ao LA ISün  
DI ÖSEGERE BÁLVÁNYOS VÁRAYÚAI REFORMATA ECLESIA SZÁ
MÁRA ANNO 1764. Kupa alatt fekvő angyalkákkal s főkkel megrakott 
pánt, melyet a nodussal három fogantyú kapcsol egybe, ugyancsak a 
harangöblü kettős, díszített sávú talp felső részén áttört mű diadalmenetet 
példáz. Magassága 0^27, szélessége o 'i i .  1764.

Kiállítja br. Bánffy Dezső.

8 0  Fedeles kehely.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

81 Figurás billikom.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 2  Fedeles pohár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Talpa, fogantyúja, kupája, teste és fedele 

lombosán díszített; fedele tetején német vértes legény. Magassága: 0‘30, 
átmérője: 0 08.

Kiállítja gr. Csekonics Jánosné.

8 3  Fedeles serleg.
Ezüst, aranyozva. Talpa és fogantyúja levéldíszszel és angyalfőkkel 

megrakva. A kupa testén czápás alapon három egykorú öltözetű magyar 
alak; egyik vezéri botot, a második buzogányt, a harmadik nyilat tart ke
zében. Fedelén gerezdes dísz között három bogyó. Magassága: 0M7, átmé
rője: o’oj. 17-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

M Á SO D IK  SZEKRÉNY.

Toharak, billikomok, tálak, asztaldíszek.

1 Esterházy lovas szobra.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek- 

ded. Fodros szélén a lábakat négy öntött müvü, szabadon álló masceron 
képezi. Felső mezején kagylók s masceronok kiverve. A talp közepéből 
vastag nyak indul ki, felül tányérformára szélesedvén ki. Erre domború 
fodros szélű lemez — talajt példáz — négy szabadon álló masceronnal 
erősítve, ezen turbános és kaftános török fekszik, jobbjában kardot, bal 
kezében a kardkötönél fogva a kard hüvelyét tartja. Vállára patrontás 
vetve. A török felett ágaskodik a lovon ülve Esterházy. Kantárral, szü- 
gyellöjén rózsa. A nyeregen két pisztoly. Az alak forgós kucsmával, hím-
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zett kabátban, sarkantyús csizmában ül. Kabátj 
bal kezében a kantárok, jobbjában buzogány.

Talpán e két bélyeg:

án keresztül kard szúrva,

Magassága 0.66.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

2 Fedeles billikom.
A billikom négy tagból áll: a födélből, a billikomból, nyakból és 

lábból. A födél 0’i27 átmérővel bír, felső része domborműves lombdiszí- 
téssel van ellátva, és tetődísze egy herczegi korona alatt levő czímerből 
áll, melyen kétoldalt kardot tartó szárnyas griffek és rózsák hat szelvény
ben vannak előállítva; a czímerpajzs pedig egy L betűt mutat; az alsó 
szegélyen a következő körírat á ll: PROCURATORE INCLITAE NATIO
NIS HUNGARICAE GEORGIO RIBITSCH E. V DOCTORE Anno 
M . DCC . XLVI C& A billikom maga 21 cm. magas, szájának átm. 
13'8 cm. domborműves szőllőlevéldíszszel és fürtökkel van ékesítve és alsó 
szelvényén a következő felírat fut végig két sorban: <$> ASPICIS AURA
TUM MUNUíS, CUI PONDUS AB ARTE j SED PRETIVM A a MAGNO 
PRINCIPE MAIUS ADEST | ESZTORADE a PAULOTULIT ISTUD 
NATIO DONUM | HUNGARA NUM PRETIUM ? PONDUS ABESSE 
POTEST. A nyak 7 cm. hosszú, végre a láb 8’5 cm. magas és 13*6 cm. 
széles átmérővel bír, külsején domborműves lombdíszek és szőllöfürtök 
vannak. A fedél belső részén ^  czímer 12. A és SR jegy van.
159/881.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 Fedeles billikom.
Hunyady Ferencz serlege. 1731.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap hullámosán 

bevert ezüst, a díszítés aranyozott. Talpa alul lánczforma díszítéssel ékes. 
Felette három domborművű fejjel czifrázott cartouche gyümölcskötegekkel 
váltakozik. Tagolt gyűrű választja el talpát hengeralakú testétől. E gyűrű 
két oldalán dombom szemű lánczot látunk. Testén alúl liliomvégü car- 
toucheok medaillonokkal váltják fel egymást. Kettőben babérkoszorús, a har
madikban hármas arczú koronás fő. A pohár közepén három szalaggal 
összekötött cartouche, benne gyümölcs. Szélén három hegyes szöllövégü, 
gyümölcscsel gazdag, cartouche között koszorús medaillonok: két férfi 
és egy női fejjel czápás alapon. Alján bélyeg beütve. Magassága 0^30, 
átm. o 'i j .

Kiállítja Csiszár László.
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5 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa tagolt; 

alól cartoucheokkal, gombalakú, végén cartoucheokba zárt gyümölcsökkel 
díszített. Szára 2 részből áll. Az első síma, két végén korongalakúan kiszö-

kellő. A második alól edényforma, domború czikkekkel. Közepén öntött 
tagon masceronok szabadon álló szárnyas angyalfejekkel váltakoznak. Követ
kezik a gyűrű s egy síma nyak és a köralakú, babérkoszorúval ékes

Hagy. tört. ötvösmű-kiállitás. IV. 2
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végtag. Ezt az előbbivel 3 hajlott fül, angyalfejjel díszítve, köti össze. 
A kehely hengeralakú, kissé kihajló széllel. Testén 3 masceronnal meg
szakított cartouche, benne keleti meséből vett jelenet. Fedele kupalakúan 
végződik, csipkés szélű patenával szegélyzett. Felső mezején cartoucheok és 
gyümölcsök kiverve. Gombja alatt 3 sor gyöngy, korongalakú tetején gyü
mölcsök, fejek váltakoznak. Ormán lándzsát és pajzsot tartó harczos. 
A kelyhen jegy. A fedőn belül a czímer. A talpon, nyélen ugyanaz

és fedelén két bélyeg Magassága o’86, átm. 0N95.

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

6 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Talpát hengeralakú 

testétől tagolt gyűrű választja el. E gyűrű két oldalán három nagy gyü
mölcs és ugyanannyi kis cartouche van kiverve. Teste szélén szintén car- 
toucheokkal ékes.

Magassága o’3i. C. átm. o'i38.
Kiállítja b. Apor Károly.

7  Fedeles korsó.
Ezüstből, aranyozva; vert mü, hasán a hordón ülő Bachus, jobbra 

Vénus Ámorral, balra Ceres; a XVII. század végéről. Augsburgi mű (?) 
súlya 228 lat.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

8 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Talpán fák és bokrok. Fodros élű tagolt gyűrű választja el talpát henger
alakú testétől. E gyűrű két oldalán levélpártával ékes. Testét utólag ven 
virágszálak, medve, agár és farkas díszítik. Kissé kihajló 
szélén síma arany-szalag alatt liliomvégü cartoucheok dom
borodnak. Peremén bélyeg beütve

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

9 Serleg.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka, az 5-ik szám párja, 

csak a fedőn harczos helyett keleti öltözetű férfi áll, kezében pajzszsal.

A kelyhen kivert egyik jeleneten e jegy : %  Talpán, nyelén és fedelén

bélyeg A fedőn belül czímer. Magassága 0-94, átm. 0’i2.

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.
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10 Fedeles serleg.
Ezüst, aranyozva; öntött, vésett és vert munka. Kerek tagolt talpán s 

annak harangos búbján virágos indázat, a szárgomb hólyagos díszü, alsó 
lapja vésett. Hengeralakú teste virágos ékességü, három keretben vadász
jelenet látható. Fedele virágos, kupolájából ezüst bog nö ki. Fedele felső 
peremén három bélyeg. Belül új vésettel ezüst lapon baráti kéz fölött 
istenszem, alatta: Vergis deines Freundes nicht SYR. XXXVII, 6 felírat 
látszik. Mag. 0'62, átm. 0’i2.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

11 Fedeles serleg.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpán futó szarvas, kutya, 

fák; testén, melyet talpától tagolt gyűrű választ el, három cartoucheban 
czápás alapon gyümölcskötegek. Magassága 0*11; átmérője 0'05.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

13 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

diszítés aranyozott. Pereme vízszintes, a felette kiszökellő részén domború 
tojásokkal ékes és levelekkel szegélyzett. Talpát hengeralakú testétől tagolt 
fodros élű gyűrű választja el. E gyűrűt alól liliomok, felül szarvas, 
tehén és kutya diszítik. Kissé kihajló szélén három cartouche kiverve. Ezek 
között négy liliommal díszes s erős sodronynyal kereteit kerek medallion. 
Az egyikben antik formájú fő, a másikban egy szakáll nélkül s egy sza
kállas, a harmadikban végre két babérkoszorús szakállas fej KOT. K. ORTS 
felirattal. Szélén e felírat bevésve:
Ich Mihael Grols: verehreN eÍN LöbIígc. 3ecí] Mit DieseM Becher 
und Befreüe Mich DEr MülGeNG damíí Mit wisseN Dieser w h : h : 
iACOBvs kapp : stvlsrichter : mathias köníg : vnd GeorG hvfft Beiüe 
3echMeister: 1635.
Talpán bélyeg j | Magassága o‘2i, átmérője 0'i03.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

14 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme víz

szintes. Talpán cartoucbeok czápás alapon. Hengeralakú tes
tét fodros élű tagolt gyűrű választja el talpától. Szélén síma 
szalag alatt cartoucheok kiverve czápás alapon. Alján bélyeg 
Magassága 0-143, átm. 0-07.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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1 5 Michel Angelo Pietája.
Másolat a XVI. századból.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.

1 6 Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 7 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpán tájkép. Fodros élű,

tagolt gyűrű választja el talpát hengeralakú testétől. Ezen Adám orosz-
lánon, Éva bikán áll a tudás fája mellett, mögöttük a pallost tartó angyal 
bárányon áll. Szélén síma szalagra vésett levélkoszorúval ékes. Magassága 
o-i55, átm. o'8o.

Kiállítja Salamon Aladár.

18 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Talpa két végén leveles pártával ékes. Fodros élű tagolt gyűrű választja el

talpát hengeralakú testétől. E gyűrű felett két kutya és nyúl. Kissé kihajló 
széle alatt gyümölcskötegekkel váltakozó liliom végű cartoucheok diszítik 
czápás alapon. A pohár testén tájkép várral, vízimalommal lett 
utólag kiverve. Kerek lapon e jelvény, szintén utólag lett bevésve 
Magassága o-i8, átm. o'io.

Kiállítja gr. Csekonics Jánosné, br. Lipthay Leona.

19 Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 0  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Talpán kutyát és nyulat látunk kiverve. Hengeralakú teste talpától 
lodros élű gyűrűvel van elválasztva. Teste síma ezüst, ki- 
hajló szélen liliomba végződő aranyozott cartoucheokkal és 
masceronokkal díszített; alján bélyeg:
Magassága o 135. C. átmérője o'oyj.

Kiállítja b. Bálintitt József.
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21 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Hengeralakú testét czápás alapon cartoucheok és 

három reszelő formájú aranyos ékítmény borítja. Talpán, melyet a testtől 
tagolt gyűrű választ el, ugyanily díszítés. Magassága: o '16, átmérője: 0.08.

Kiállítja a biharmegyei tört. s rég. egylet.
2 2  Talpas pohár.

Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a dí
szítés aranyozott. Pereme vízszintes. Talpát fodros élű gyűrű választja el 
hengeralakú testétől. E gyűrű két oldalán leveles párta. Szélén síma 
szalag alatt leveles cartoucheok kiverve. Fölöttük e felírat bevésve :
DER. HANNES KRAMPHOLTZIN IN . IN . DE . EHRLI : jp M r c  
WOLL: VEBER. CZECH. TESTAMEN: 1683. 27. NOV:
Alján bélyeg. Magassága 0'i6, átm. o'oyj.

Kiállítja gr. Andrássy Manó

2 3  Talpas pohár.
Fenekén bélyeg :

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
2 4  Szopós kupa.

Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpát cartou
cheok gyümölcsökkel, virágokkal és kagylókkal díszítik. A kupát alul fodor
ral szegélyzett ponczoit gyűrű és felette erős sodrony szegélyzi. Testén 
cartoucheok, melyekről gyümölcskötegek lógnak, domború fejők kiverve 
ponczoit alapon. Felső szélén fodros tagolt gyűrű. Csuklóban járó tagolt 
fedelén szintén cartoucheokba zárt gyümölcsöket látunk.
Tetején gyűrűvel megszorított magas gomb, czikkes lemezzel 
a végén. Ezen pánczélos, lándzsát és pajzsot tartó harczos áll.
A pajzson csőrében ágat tartó galamb bevésve. Hátúi a 
fedőn masceronos cartouche felett női herma A csuklón két 
domború fej. Hajlott fülén női herma, ennek hasából mint
egy a fül alsó hajlásúnak folytatásaként madárnyak alakú szopó, csőrében

csővel. A szopó alatt satyrfő, a tűi végén majomfej. A fedő 
belsejébe alkalmazott lemezen 1 . 5 . 5 .4  . alatta négy vésett vonal 
között. M . P ° . W . Talpa peremén bélyeg beütve. Magassága 0'247, 
atm. O 09. Kiállítja Kárász Géza.
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2 5  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa álló dü- 

lényes díszítéssel, bélelt szalaggal van tagolva. Testén cartoucheok s ezek 
redőzeteiben csokordiszítés. Tetején koszorúban e felírat:
MARGARETA. BARSE. DE. NAGE TALLIA. i . 6 . o . 6.
Fogantyúja derekán egy caryatid, felső csuklóján egy kis
ded női alak, Alján két bélyeg és M. Z. Magassága o 'i i ;  
átm. 0‘07:/2. 1606.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 6  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa domborúan 

van tagolva. Teste háromszor tagolt. Két szélső tagja domború díszítéssel 
van megrakva, a középső cartoucheokkal, köztük két angyalfej és két német 
eredetű czímer. Fogantyúján egy caryatid és e fölött a csukón egy női 
alak látható. Teteje külső részén Krisztus domborművű képe van kiverve 
e körírattal: CHS. P.C.X.C Z.V Salvator Mundi; a belső részén pedig ezen 
felírat olvasható: Christus ist nach Erschaffung der Welt im 3963. Jar 
am 24 Decembris in der Nacht im 42 Jar Octaviani Augusto geboren 
und im 34 Jar seines Alters am 25 Martzi im 18. Jar Tiberi tzu Jeru
salem gemartert und gedoedet worden. A kupa fenekén domborműben 
szt. Pál apostol e körírattal: Paulus apostolus vas electionis. Talpán: Pau
lus ist im 37. Jar nach der Gebort Christi zum Glauben beken und im 
69. Jar unter dem Keiser Neroni zu Rom enthauptet worden im leisten 
Jar seines Reichs. Magassága 0 1 9 ; átmérője o'io. 17. század.

Kiállítja a kolozsvári ev. ref. egyház.
2 7  Fedeles kupa.

Ezüst, kívül megaranyozva. Öntött és vert munka. Talpa két szalagra 
tagolva. Testén cartoucheok; ezek közt keretben 7 férfialak. Fogantyúján 
egy nőalak; fedele hiányzik. Talpán: I. S. Magassága o-13, szélessége o‘o8.
18. század.

Kiállítja Lüdecke Ernő, Nagy-Szeben.

2 8  Kancső.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek tagolt talpán 

masceronok gyümölcs-kötegekkel váltakoznak. Testét fodros élű tagolt 
gyűrű választja el talpától s szegélyzi szélén. A kancsó teste domború 
lombokból képzett hat hatszögletű mezőre oszlik. E mezőkben vésett virá
gokat látunk. A bordák két végén kiszélesedő hólyagokban angyalfejek és 
gyümölcskötegek váltják fel egymást. Fedele tagolt angyalfejekkel és gyü
mölcsökkel ékes. Tetején lemezből metszett fodor felett szarvas lett utólag 
alkalmazva. Hátúi az öttagú szarv, előtte pajzsot tartó kis oroszlán. Füle 
hajlott közepén női hermával ékes. A kancsó testébe elől vésett kiöntő
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cső lett utólag beforrasztva. A fedőn belül pedig kerek lapon 
e feliratot olvassuk: ANNA • WEIDNERIN 1.6.48. Alján
bélyeg. Magassága 0 ‘205, átm. o t>9.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 9 Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 0 Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 1 Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 2 Kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tagolt talpán vésett

virágfüzér. Hengeralakú testén levéldísz között 3 cartouche a szerelemre 
és házasságra vonatkozó allegóriákkal. Az elsőben: felhők által környe
zett nap, egy szárny és két szív: SIC PRÖTEGIT ALA POTENTIS fel
irattal, alatta pedig: Deft felben fliigel fie bemal]r ~ ^ ü r  2111er Ceibs 
Dllb Seelen ^  a másodikban: súgárzó nap áltál világított tájkép
búzával, tölgygyei és szőlő-tőkékkel, felette: BENEDICET EISQE 
TRIVNVS alatta: Des tnöll gute H arang bfcfyern Sie tmb bas 
Jbrige ner 21 lefyrn, a harmadikban: két összefogódzó kéz, melyről járom 
lóg le, mutat napsugárban EOTJCI SÍDERE IVNCTOS alatta: Der í}öd}jte 
(Sott fjatt 3ber geitt §ufamengefngt bie (E^eleutt. Tagolt fedelén vi
rágfüzér, tetején pedig szabadon álló leveles 
bimbó képezi a gombot. Hátúi 2 hajlott szarv 
a kancsó füle felett. Bélyegek: alján, talpán, 
testén, fedelén. Magassága OM85, átm. 0^09 3.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

3 3  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Testén 8—8 

cartoucheos dudor, ugyanannyi a fedelen. Alján mesterbélyeg. 
Magassága o’i i ; átmérője o’io.

Kiállítja gr. Károlyi Tibor.

3 4  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 5  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Talpa kerek és tagolt, 

teste henger-alakú, 8, 6 szögletü mezőre lapítva. Teste felső peremén 
domború hólyagok, melyeken czápás alapon gyümölcskötegek és madarak 
váltakoznak. A nyolcz mezőn allegorikus alakok bevésve: 1. igazság,
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2. hit, 3. remény, 4. szeretet, 5. bátorság, 6. mértékletesség, 7. tudomány 
a 8-ik ismeretlen. Fedelén herma-alakú szarv és két karját kinyújtó álló 
harczos, előtte kutya. A kupához hátúi haj
lott fül van erősítve, közepén fejetlen her
mával. A kupa szélén bélyeg. Magassága 
o-i86, átmérője 0*095.

3 6 — 3 7  Fedeles kupa.
Kiállítja br. Rédl Béla.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 8  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Testén és fedelén vésve cartoucheok és lombdíszek. 

Fedelén struczmadár pajzsot véd, melyben czímer. Fedelének nyitó lapján 
Mellusina. Fogantyúja alján női fej; a kupa talpán három angyalfej. Ma
gassága o’i i ,  átmérője 0*07.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

3 9 —4 0  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

41  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpán és fedelén lombdiszí- 

tés. Testén Adám és Éva a Sátán szavára hallgatnak. Köröttük szarvas, 
nyúl, mókus, szarvasmarha és kecske látható. A fedél belső lapján a Lip- 
csey-czímer — fiait etető pelikán, e körírattal: GEORGIVS LIPCZEI. 
1668. Fedelén német gyalogos. Magassága 0*15, átmérője 0*09. 1668.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

4 2  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 3  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Talpát, melyen lombfüzérek vannak, vésett tagolt gyűrű választja el 
hengeralakú testétől. Ezt hat oszlop 6 fülkére osztja. Minden tülkében egy 
női alak kiverve czápás alakon : Architectura, Astrono
mia, Theologia, Jurisprudentia, Rhetorica és Musica. -^ggjp
Tagolt fedelét masceronok és czikkel váltakozó gyü
mölcsös tálczák diszítik. Középen pajzsot és koszorút 
tartó gyermekalak. A pajzson czímer bevésve. Csuklón 
járó fedelén hátúi hajlott 2 ágú szarv. Hajlott füle gyöngyökkel ékes. Alján 
2 bélyeg. Magassága 0*25, átm. 0*102.

Kiállítja b. Apor Károly.

4 4  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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4 5  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Kerek, tagolt talpán 

levelek és gyümölcsök futnak. Hengeralakú teste levelekből alkotott dom
ború borda által hat hat-szögletü sima mezőre osztatik. Eme bordák kiszé
lesedő két végén lombdiszítés között, angyalfejekkel váltakozó gyümölcsös 
kosarak vannak kiverve. Füle hajlott, közepén női hermával ékes. A felső 
tagolt, domború gyümölcskötegekkel, cherubfejekkel diszített, rajta 
hátúi a kancsó felett hajlott kétágú s két angyalfejü szarvat, tete
jén szabadon álló ágaskodó oroszlánt látunk, fenekén bélyeg. 
Magassága o-2y, átm. o 'i i .

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

4 6  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 7  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Vert munka. Teste és fedele csürlős czik- 

kekre van osztva. Talpán két mesterjegy. Magassága o*n, átmé
rője o'o8.

Kiállítja gr. Csekonics Jánosáé.

4 8  Csobolyő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, csöbör

alakú, 3 tagolt vízszintesen körülfutó és 8 függélyesen álló, vésett lombdiszí- 
tésekkel ékes pánt által i6 négyszögre van osztva. Mindegyik négyszögbe 
egy-egy görög érem van forrasztva, melyek közül 8 Thasosi, 5 Lysimachusi. 
Srófon járó kerek tetején egy karika és 2 cső, melyeket lánczon 
járó dugóval lehet elzárni. Tetején két fül, melybe dombor
művű fogantyú van beleakasztva és két czímer. Fedelén bélyeg, 
alján ugyanaz. Magassága 0'i9, átmérője o-20.

Köríratuk: Mich.(ad) Teleki de Szék C.(elsissimi) P.(rincipis) in.(timus) 
Con.(siliarius) Co.(mitatum) Mar.(os) ét Thor.(da) Albq Sup(remus) 
Co(rnes) Ex(ercituum) Tr.(ansylvaniaí) G.(eneralis) D.(ecimarum) Abnume
rator) Ar(cium) Huszt ét Kőv(ár) Districtusque Ejusdem Ac Trium 
SS.(edium) Csik Gyer(gyo) Kasz(on) Cap(itaneus) Ubique S(upremus) Ver



26 M ásodik szekrény.

Judit An. D. 1687. Pohár Michaeel Teleki Anno Do 1675. Ver Judit 
Anno Do 1675. Kiállítja gr. Teleky Sámuel.

45. sz. 49. sz.

5 0  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pereme vízszintes. Alul 

két fodorral diszített s ponczolt négy levelű virágokkal ékes szalag. Teste 
csonka kúp. Rajta három álczás cartoucheban trombitát, violát és hárfát tartó 
gyermek kiverve, szélét fodros gyűrű szegélyzi. Tagolt fede
lén gyümölcsök és álczák váltakoznak. Tetején álló orosz
lán pajzsot tart, benne e jegy bevésve: Hátúi a szarvat 
szárnyas herma képezi. Füle hajlott s közepén szintén női 
hermával díszes. Az oroszlán, a szarv és a fül valószínűleg 
későbbi korból származnak. A fedő belsejébe alkalmazott la
pon e felírat bevésve: In memoriam spect. ac. gén. Dni 
Georgii Armbrusten Reg. Jud. Cip. Com. Sax. Cons. Cels. Prin. vicinitati 
fori mai: et minor, consecr. anno 1685 men. Febr.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
51 Fedeles kupa.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 2  Kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek, tagolt 

talpán domború és vésett virágokat szemlélünk. Kúpalakú testét 
szintén domborművű virág- és levélfüzér fedi. Fedelén 2 boglár
rész közé foglalt gomb és szabadon álló sas. Hajlott füle hermá
val díszes. Alján bélyeg. Magassága o'i68, átm. 0'074.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.
5 3  Kupa.

Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Egészen síma 
testét vésett vonalak által határolt aranyozott szalagok 
ékítik. Fedelén gomb és 2 szétágazó szarv. Füle hajlott,
Bélyegek: alján, testén, fedelén és a modern bélyeg.

Magassága 0-143, átm . 0-85. Kiállítja gr. Teleki Sámuel.



5 4  Morvát András kupája.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 5  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Testén szívalakú díszítés. 

Tetején egy gomb. Talpán két bélyeg. Magassága: o 'i i ,  átmérője: o'oy.
Kiállítja Salamon Aladár.

5 6  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 7  Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Tagolt talpa 

kerek virágfüzérrel és gyümölcsökkel ékes. Felette és a kupa szélén 
fodros élű gyűrű. Elengeralakú testén három aranyozatlan virágszálat látunk 
kiverve. Fedele tagolt levelekkel és gyümölcsökkel díszített. Gombját két 
utólag alkalmazott négy levél és két makk képezi. Füle haj
lott gyöngyökkel, gyíkkal, és alul szívalakú pajzszsal czifrá- 
zott: W. Alján e bélyeg kétszer és a kővetkező vésett fel
íra t: C. BIDNER. ANO 1667. E felirat ujabbkori. Kör
nyékén oroszlántejek.

Kiállítja br. Bálintitt József.

5 8  Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpát 

virágkoszorú díszíti. Testét a talp felett és szélén tagolt gyűrű övedzi. 
A kupán virágfüzért látunk kiverve. Csuklóban járó fedele ta
golt, virágkoszorúval ékes. Tetején lemezből metszett fenyő to
boz. Hátúi szabadon álló sas képezi a szarvat. Füle hajlott, kö
zepén szakállas hermával. Alján bélyeg beütve.

Magassága 0 '17 , átm . 0 ’075- Kiállítja gr. Andrássy Manó.

5 9  Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Talpa kerek. 

Hasán három sor hólyag van kiverve, a két szélső homorú gyűrűvel 
ketté szakítva. Fedele tagolt s nyolcz lapos hólyagot példázó diszítmény- 
nyel czifrázva. Hátúi kétágú szarv. Füle hajlott. Alján I A O van bevésve.

Ugyanott két bélyeg:
Magassága o’i 2. Átmérője:
0171.

6 0  Fedeles kupa.
Inczédi Pál, 1678.
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fedelén ismét két bélyeg. 

Kiállítja b. Apor Károly.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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61 Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Vésett és vert munka. Teste és fedele cartoucheokkal

ékes. Magassága: o 'i i ,  átmérője: o-o8. 18-ik század.
Kiállítja gr. Bethlen Béla.

62 Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpán czikkek

és bevert váltakozó tojás és csürlősor. Elengeralakú testén három medall
ion : tájkép futó szarvassal, tájkép futó szarvastehénnel, és tájkép ágaskodó 
lóval. A medaillonok köveit cartoucheok foglalják e l; reszelős alapon gyü
mölcsös kosarak. Fedele tagolt cartoucheokkal és gyümölcskötegekkel 
ékes. Kúpalakú közepén mondat-szalagot tartó gyermekalak utólag alkal
mazva. Hátúi a szarvat kötéllel játszó gyermek képezi. Füle hajlott dom
borművű gyümölcsökkel, s közepén satyrfőből kinövő hermával ékes.

A kupa és fedő szélén és peremén e bélyeg beütve 
Magassága 0M95, átm. 0091.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

6 3  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Kerek talpa tagolt és bevert csillagokkal ékes. Teste hengeralakú. Rajta 
gyümölcskötegekkel váltakozó 3 cartouche domborodik. Az egyikben Triton 
koszorús amorettel, a másikban tengeri lovon lovagló 
Neptun és a harmadikban Glaukom Fedele tagolt s 3 
szárnyas cherubfejjel ékes. Hátúi fej nélküli herma ké
pezi a szarvat. Közepén buzogányt és pajzsot tartó har- 
ezos áll. A pajzson e monogramm. Füle hajlott, középen 
női hermával s alant kis domború fejjel díszített. Testén 
és fedelén bélyeg. Magassága 0’20, sz. o -i88.

Kiállítja b. Apor Károly.

6 4  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Alacsony talpán gyümölcs- 

és virágkötegek váltakoznak álczákkal. Hengeralakú testén álezák, cartouche- 
okba foglalt gyümölcsök és kutyák kivervék. Tagolt fede
lén angyalfejek és madarak domborodnak. Gombját sugá- 
ros tag közepette szabadon álló lombos és virágzó ágacska 
képezi. A fül felett, domború fejjel díszes szarv. Füle 
hajlott, közepén herma, felette gyöngyök. Alján bélyeg 
Magassága o-20.

Kiállítja gr. Bánffy György.
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6 5  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa kerek, síma. Henger

alakú testén lombdiszítés és elől cartouche kiverve, melyben e czímert látjuk:

Fedelén cartoucheok és 2 ágú hajlott szarv. Füle hajlott. Alján 2 bélyeg, 
fedelén ugyanazon bélyeg. Magassága ON45, átm. 0.078.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.
66 Fedeles kupa.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 7  Fedeles kupdcska.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött és vert munka. Teste és fedele 

cartoucheokkal s angyalfejekkel ékes. Fogantyúján felül egy koronás kígyó 
övezte koronás nőalak, a fogantyú közepén egy nőalak.

Magassága: o‘o6v'2, átmérője o 'oj. 18-ik század.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum régiségtára.

68 Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpa domború cartoucheos 

bélésű szalaggal van tagolva; testén cartoucheok közt csokordiszítés; felül hat 
sárkányfej. Középütt három jelenet: Hercules a nemaeai oroszlánnal, Sám
son a szamár-állkapczával és a philisteusokkal. A kupatest alatti síma sza
lagon állatalakok vésetei láthatók. Fedelén csavarszerü nyúlvány van. A fo
gantyú felső csuklójába, melynek oldallapjait egy-egy oroszlánfö képezi, 
egy fedélnyitó lap illeszkedik, melynek belső oldalán két sárkány között 
Geniusocska látszik. Magassága: o‘2j, átmérője o’o8.

Kiállítja gr. Bethlen Béla.

6 9  Verejték es pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

diszítés aranyozott. Alját tagolt és ponczolt gyűrű szegélyzi. Felette car
touche forma ékítmény. A pohár testén ponczolt alapon cseppeket és he
gyére állított reczézett rhombusokat látunk, kissé ki
hajló szélén két vésett vonallal ékes szalag. Alján bélyeg 

Talpas volt, de ez utólag elvágatott. Magassága 
017 5, átm o-095-

Kiállítja Szitányi Bernát.
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70 Verejték es pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú. Pereme 

síma. Talpa kiálló, fodros élű gyűrű választja el hengeralakú testétől. Ez kihajló 
felső szélén aranyozott, 3 nagyobb, 3 kisebb cartouche-sal, gyümölcscsel és 
virággal díszes. A pohár testén ponczolt ezüst alapon aranyozott cseppeket 
látunk, elől e czímer :

A felső karimán LEVAII * GEORGII * GREGORIVS * GRVMES * 1 * 6  
*2*4.  Újra aranyozva. Magassága o 'iy j, átm. o-92.

Kiállítja gr. Bánffy György.

71 Verejtékes pohár.
Ceke János, 1671.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

72 Verejtékes pohár.
Ezüst, részben aranyos. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. Tal

pán ponczolt alapon három ujjú levelek, szőrös belsejü virágokhoz hasonló 
hármas cseppek és egyes cseppek váltakoznak. Tagolt fodros élű gyűrű 
választja el talpát hengeralakú testétől. E gyűrű két oldalán szintén szőrös 
belsejü levélpárta. A pohár testén két sorban néha virágformára dolgo
zott hármas cseppek lógnak ponczolt alapon. Kissé kihajló felső szélén 
hegyes végű nagyobb cartoucheok, bennök gyümölcs, kisebb ékes fejekkel 
váltakoznak. Magassága 021, átm. 011.

Kiállítja Kárász Géza.

73 Verejtékes pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú. Peremén és a 

talptól elválasztó lapjain lombdiszítés és cartoucheok. Teste ponczolt ezüst 
alapján aranyozott cseppek s koszorúba fogott három vésett ábra : Repülő 
sas, dudáló medve és griffmadár. Talpa ponczolt alapján körbe fogott szar
vas, kecske és egyszarvú. Magassága: 0'24, átmérője: 0M3.

Kiállítja Des Echerolles Sándor.

74 Verejtékes pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a dí

szítés aranyozott. Talpát alúl láncz, felette ponczolt alapon gyümölcs- 
kötegekkel megrakott lombfüzérek, három medaillon, benne két férfi, egy 
nő-arcz és cseppek díszítik. Tagolt gyűrű választja el hengeralakú testét
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talpától. E gyűrű két oldalán szintén lánczczal ékes. A 
pohár testén ponczolt alapon a következő díszítmények 
kiverve. Alul fenyő tobozok, három kerek medaillon, benne 
fejek és cseppek. Közepén szalagokkal keresztül kötött 
gyümölcsös cartoucheok és hatos cseppek váltakoznak. 
Kissé kihajló széle alatt három hegyes car
touche között egyes cseppek és három ko
szorús medaillon látható, mindegyikben 
két fő. Alján bélyeg beütve.

Magassága 025, átm. o'i3.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

7  5  Verejtckes pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Talpát hengeralakú 

testétől fodros élű gyűrű választja el. Ezen gyűrű két oldalán és talpa 
peremén liliomokat, félkörökkel váltakozva látunk. Talpa merőleges, olda
lain cseppek és pontozott keretben fejek vannak kiverve. Teste henger
alakú, rajta cseppek és három szárnyas alak; köztük egy bajuszos, szakállas 
és három szakállatlan gyermekfej pontozott alapon. Kissé kihajló szélén 
liliomba végződő kisebb és nagyobb cartoucheokat szemlélünk. Felettök e 
felírás: ÉSZT * AZ * POHART * A * D * 1652 * MICZKEI * BALAS *
CZINALTATA.

Alján bélyeg :
Magassága 0.225, átm. o'io. 

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

7  6  Verejtékes pohár.
Ezüst, aranyozva. Vésett és vert munka. Hengeralakú. Felső peremén 

virágdísz és cartoucheok közt három Medusa-fő. Ponczolt ezüst alapján és 
talpán cseppek. Teste alján emlékérem. Magassága: 0 'i9, átmérője: o'io.

Kiállítja az orsz. Iparművészeti Muzeum.

77 Talpas pohár.
Ezüst, az aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Felső pereme 

cartoucheokkal diszített. Testének ponczolt alapján négylevelü virágok. Az 
alján mesterbélyeg. Magassága: 0 'i9, átmérője: 0'09- 18-ik század.

Kiállítja Biharmegyei tört. és régész, egylet.

7  8  Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

79 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Tagolt pereme víz

szintes. Gyümölcsökkel és cartoucheokkal diszített talpát hengeralakú testétől
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kiálló síma gyűrű választja el. Síma ezüst testébe íonott keretben futó far
kast és B E betűket látunk háromszor bevésve. Kissé kihajló szélén car- 
toucheok vannak bevésve. Alján bélyeg.

Magassága 0-17. Átm. 0-09. Kiállítja b. Radvánszky Béla.

80 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Pe

reme vízszintes. Hengeralakú testét talpától tagolt gyűrű vá
lasztja el. E gyűrű két oldalán nagyobb és kisebb liliom- 
forma végű cartoucheok váltakoznak. Kissé kihajó szélén 
szintén gyümölcsös cartoucheok beverve. Alján bélyeg :

Magassága 0^19, átm. 0-091. Kiállítja gr. Andrássy Manó.

81 Talpas pohár.
Ezüst, peremén és talpán aranyozva. Peremén cartoucheok

közti szalagon IOHANMES GVNNESCH. 1622. Testén hat,
talpán három Durazzoi aranyozott pénz. Talpán vadászjelenet. Az 
alján mesterbélyeg. Magassága: 0‘20, átmérője: o 'i i .  1622.

Kiállítja gr. Andrássy Manó
82 Talpas pohár.

Ezüst, aranyozott diszítésekkel. A pereme síma, talpa függőleges része 
domborművel: delfin-fejek felett cherubok fejei, körülöttük virág- és gyű-
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3 Pharosi érem, felső szélén cartoucheok között háromszor 2—2 

cherubfej és medaillonban e jel Talpán bélyeg :

Magassága 0'22, átm. o 'ii2 .

Kiállítja özv. Schul Henriimé, Fogaras.
8 3  Talpas pohár.

Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú. Felső 
pereme cartoucheokkal ékes, úgy testének talpszorító foglalvá- 
nyai. Felül 9, a talpon három római pénz van. Alól két mes
terbélyeg. Körírat : Legatum S. M. memoris a H cibin anno 
1698. Magassága o'2j, átmérője o 'io. 1698.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

8 4  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. 

Az alap ezüst, a díszítmény aranyozott. Kerek talpa alúl 
levélpártával s körtékkel ékes. Hengeralakú testét fod
ros élű gyűrű választja el talpától. E gyűrű két oldalán 
liliomok, egyéb ékítményekkel váltakoznak. Kissé ki
hajló szélén síma gyűrű alatt három lelóggó liliom- 
forma végű cartouche van kiverve czápás 
belsővel. Alján bélyeg. Magassága 0^23 5, át
mérője 0' 102.

85 Talpas pohár.

86 Talpas pohár.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ezüst. Felső peremén, talpválasztóján és talpsávján aranyozva. Virág- 
diszítés. A test síma lapján: E. V. I. V. F. K. — P. I. F. K. ISIÉN.

Magy. tö rt. ötvösm ű-kiállitás. IV. 3
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DÜTSÖS SÉGÉRE ATTAK EZ POHÁRT AZ T. N. VJHELYLYI RE
FORMATA ECCLESIAAK A. D. 1714. Talpán mesterbélyeg. Magassága 
o’i9, átmérője o‘o8'/2, súlya i2 '/4 lat. 1714.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

8 7  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes, 

talpát tagolt gyűrű választja el testétől. E gyűrű 2 oldalán gyümölcsöket

és kís cartoucheokat látunk beverve. Teste hengeralakú s 3 levélbe vég
ződő ferde koczkás négyszöggel ékítve. Kissé kihajló szélén kisebb és 
nagyobb lelóggó díszítmények váltják fel egymást. Alján bélyeg. Magas
sága 0-176, átm. o-o82.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

88  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Talpát két fa két mezőre osztja: mindegyikben házak 
czápás alapon; hengeralakú testét talpától fodros élű tagolt gyűrű választja 
el. E gyűrű felett liliomforma virágba végződő párta. Kissé kihajló szélén 
három szintén liliomvégü cartouche kiverve, benne gyümölcs czápás ala
pon. A pohár síma testén e feliratot olvassuk: ANNO 1668 : DIE • 15 
EEBRV : VEREHRET HERR MICHAEL • RUKESCH DER STEINGAS 
OBERSTER • NACH : BAR SCHAFT DIESEN BECHER.
LEGATVM.' Peremén két bélyeg. Magassága 0-165, át
mérője 0076.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

8 9  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Pereme víz

szintes s bevert ékítményekkel czifrázott. Talpát hengeralakú testétől fod
ros élű tagolt gyűrű választja el. E gyűrű két oldalán levélpárta 
kiverve. Teste síma ezüst s kihajló szélén liliomba végződő car- 
toucheokkal díszített. Talpán alúl GDS. Peremén bélyeg. Ma
gassága 0-152. Átm. 0-07.

Kiállítja b. Apor Károly.
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90  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek talpán szarvas és kutya 

látható, pálmák és egyéb növények között. E felett fodros élű gyűrű fut, 
mely a talpat a hengeralakú testtől elválasztja. E gyűrű felett lombdiszíté- 
sekben papagályok és gémek foglalnak helyet. Kihajló felső szélén szintén 
domború diszítések vannak. Talpának peremén bélyeg. Magassága o’i j j ,  
átmérője o'oy.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

91 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Hengeralakú 

testét talpától tagolt gyűrű választja el. Teste felső peremén 3 cartouche; 
alól papagály, pelikán és fajdtyuk. Magassága: o 'i 56, átmérője o'o8.

Kiállítja Szabó Józsefné, gróf Haller Fanni.

92  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a dí

szítés aranyozott. Talpát hengeralakú testétől fodros élű gyűrű választja el. 
E gyűrű két oldalán vert levélpárta. Teste síma, rajta három virágszál. 
Kissé kihajló szélén liliomba végződő cartoucheok kivervék. Magassága o'iy, 
átm. ot>8.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

93  Pohár.
Ezüst vert, részben aranyozva. Kerek talpán lombdiszítéseket szem

lélünk, felette fodrozott élű gyűrű választja el hengeralakú testétől. Ennek 
kissé kihajló szélén lelóggó lombdiszítések vannak kiverve, talpán bélyeg, 
olvashatlan. Magassága o'i'j'j, átm. 0'09-

Kiállítja özv. Schul Henrikné, Fogaras.

9 4  Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzéti Muzeum.

95  Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

96 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Talpán, melyet fodros élű tagolt gyűrű választ el hengeralakú testétől, 
vadkant és két támadó kutyát látunk. Testén alúl három szirmú virág
levél, hegyén cartouche-sal váltakozva. Kissé kihajló szélén liliomba vég
ződő cartoucheok vannak bevésve. Alján bélyeg.

Magassága o t 68, átm. 0 08.
Kiállítja br. Radvánszky Béla.

3*
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9 7  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva Vert és vésett munka Aranyozott 

pereme síma. Talpát fodros élű gyűrű választja el hengeralakú tes
tétől. E felett s alatt vésett díszítmények. A pohár szélén lelóggó 
liliomba végződő cartoueheok. Elől e czéh-jelvény. Alján bélyeg. 
Magassága 0165, átm. o-078.

Kiállítja gr. Bánffy György.

9 8  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. Tal

pát hengeralakú testétől tagolt, fodros élű gyűrű választja el. A gyűrű két 
oldalán díszítések vannak beverve. Kissé kihajló szélén liliomba végződő 
cartoucheokat látunk. Elől czímer és felirat van bevésve. Alján bélyeg. 
Újra aranyozva. Magassága 0‘i54, átm. 0M77.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

9 9  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Pereme vízszintes. Talpán lombos cartoueheok czápás 
alapon. Eodros élű tagolt gyűrű választja el talpát felfelé szélesedő testé
től. A pohár szélén liliomvégü cartoucheokat látunk kiverve czápás alapon. 
Alján olvashatlan bélyeg nyomai. Magassága o 'i3 j, átm. 0 07.

Kiállítja Szitányi Bernát.

100 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Talpa hengeralakú 

testétől fodros élű gyűrűvel van elválasztva és virágokkal dí
szítve. Testén cartoucheokba foglalt virágok vannak kiverve.
Alján bélyeg. Magassága 0^137, átm. o'oyy.

Kiállítja br. Radvánszky Bél

101 Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

102 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka Talpán cartoucheokba zárt
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gyümölcsök kiverve. Hengeralakú testét talpától fodros élű tagolt gyűrű 
választja el. Testén három nagyobb cartouche, benne szarvas, szarvas-tehén 
és kutya, és felül 3 kisebb cartouche gyümölcscsel czápás ala
pon, szélén c felírat bevésve: TESTAMENT DES H. TOMAE 
KIRRIGER W ÖLEN WEBER IN DIE WOLENWEBER CZEG 
1662. Alján bélyeg.- Magassága ON95, átm. ox>99.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 0 3 — 1 0 4  Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 0 5  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek talpán fák, két szarvas 

és egy medve, czápás alapon. Talpát fodros élű tagolt gyűrű választja el 
hengeralakú testétől. Ezen három cartouche, melyek belül 
álczákkal, találkozási pontjaikon fent tollas fövegü fejekkel 
diszítvék. A cartoucheokban futó harczos karddal, ugyan
olyan lándzsával és egy álló muskétás. Alján e jegy:
Peremén e bélyeg kétszer: Magassága 0223, átm. o 'io j.

1 0 6

1 0 7
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Talpát hengeralakú testétől tagolt 

gyűrű választja e l; alul cartoucheokban 3 gyümölcsköteg, 
testén 3 cartouche között álló oroszlán, ágaskodó vadló 
és egy kantározott ló. Talpán bélyeg:

Kiállítja gróf Andrássy Manó

1 0 8  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Talpán hódot, fókát, hullámzó tengert hajóval és tengerparti varost
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látunk kiverve. Talpát hengeralakú testétől fodros élű gyűrű vá
lasztja el. Ezen három cartouche, teve, dromedár és elefánt. Alján 

. Magassága 0.17. C. átm. o-o88.

Kiállítja b. Apor Károly.

1 0 9  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú testét talpától 

tagolt gyűrű választja el. Talpán domborművű fa, halom és ház látszik. 
Testén cartoucheok közt czápás alapon három csillag. Talpán bélyeg. 
Magassága: 0.165, átmérője: 0.08.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

1 1 0  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpát hengeralakú testétől 

tagolt gyűrű választja el. Alúl czápás alapon nyúl, kutya és fák. Testén 
czápás alapon cartoucheok és 3 geniusfő. Magassága: 0‘13, átmérője: o'oy.

Kiállítja gr. Zichy Edmund.
111 Talpas pohár.

Síma aranyos ezüst. Testén huszonnégy pogány és középkori pénz, 
talpa külső lapján 8, fenekén egy. Magassága 0^29, szélessége o 'i j .  17. század.

Kiállítja gr. Károlyi Sándor.

1 1 2  Tál.
Ezüst, részben aranyos. Szélein virágos keretben állatok, a meden- 

czében a négy elemet példázó alak: IGNIS, AQVA, TERRA, AÉR. Kö
zepén koszorúban czimer: háromágú koronából kinövő, átlőtt nyakú szar
vas, előtte félhold, körírata: * GYERÖFI * BORBARA * Szélessége o‘45, 
hossza 0'55- Hozzá tartozik egy aranyozott, vert ezüstből készült ágaskodó 
tíz ágú szarvas, melynek feje lecsavarható. Magassága: 34. 1694.

Kiállítja br. Szentkereszty Stefánia.

1 1 3  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva, vert és vésett munka. Felső testén, mely 

hengeralakú és peremén lombos, cartoucheos dísz. Magassága 0A3, át
mérője 0*7. 18. század.

Kiállítja Csiszár László.

1 1 4  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a díszí

tés aranyozott. Talpát és tagolt gyűrűvel elválasztott hengeralakú testét 
cartoucheok díszítik czápás alapon. Magassága o‘ii8 , átm. o-i66.

Kiállítja gr. Bethlen Béla.

1 1 5  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva, vert és vésett munka. Testén a perem lom-
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bókkal, talpszorító felső lapja, azonkép az alsó s a talpat bo
rító virágos kunkorokkal ékesek, a hengeralakú testen három 
rózsa. Talpán mesterjegy. Magassága 0'i4, átmérője o'Ú9. 18. 
század. Kiállítja Des Echerolles Sándor.

116 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Talpa gyümölcsös cartouche- 

okkal ékes, czápás alapon. Tagolt, fodros élű gyűrű választja el talpát 
hengeralakú testétől. E gyűrű felett liliomforma virágos párta.
Testén három kantáros ló. Szélén lóggó redőzet szárnyas, 
kalapot és sipkát viselő fejekkel váltakozik. Alján bélyeg 
beütve. Magassága o'i95, átm. 0’098.

Kiállítja Csorna József.

117 Fedeles kupa.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Talpa vadászatot példázó dí

szítéssel, fedele — melynek tetején kisded Bacchus ül — lomb- s gyü- 
mölcsdiszítéssel ékes, fogantyúja hajlott, hermával. Testére kinyílt s két 
virágzó tulipán vésetett. Fedelén ANDREAS BERTRAM . APOTECARIVS. 
Talpán két mesterbélyeg. Ch Magassága 20, átmérője 0’95- 17. század.

Kiállítja Hahn Christóf.

118 Fedeles kupa.
Ezüst, az aranyozás nyomaival. Öntött, vert és vésett munka. Testén 

és fedelén cartoucheos lombdísz. Fedelén egy toboz, hajlott fogantyúján egy 
gombsor. Magassága o'i4, átmérője o'O'j. 17. század.

Kiállítja az Erdélyi Muz. régiségt.

119 Kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Tagolt alapja 

domború álczákkal díszített. Hengeralakú ezüst testén alúl két tájképben 
játszó íjjas amorette van bevésve, felül pedig szintén vésett díszítés között 
három medaillon látható, harczosok alakjaival. Hátúi hajlott fül vésett dí
szítéssel. Tagolt fedelén dombomra vert három szárnyas angyalid válta
kozva gyümölcs-kötegekkel. A fedőn a fül felett egy angyalfö- 
vel ékes kétágú szarv, tetején fenyőtoboz. Talpa peremén 2 bé
lyeg. Alján W. 100. V. 42. S. A. O. 1638. A fúl aljához 
erősített pajzson e jegy. Magassága 0^25 5.

Kiállítja gr. Bánffy György.

120  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tagolt talpa kerek s 

levélkoszorúval díszített. Hengeralakú testét alúl és szélén fodros élű gyűrű 
szegélyzi. Kiálló bordák 6 hatszegletes síma mezőre osztják. A bordák ki-
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szélesedő 2 végén kivert angyalfejek váltakoznak gyümölcsökkel és álczákkal. 
Fedelén angyalfejeket és gyümölcsöket látunk, közepén pedig ezüst lemez
ből metszett virágos szarvas ül. Hátúi két ágú hajlott szarv. Hajlott füle 
középen hermával ékes. Alján bélyeg. Magassága 0'20j, átm. o'097-

Kiállítja b. Apor Károly.

121 Fedeles kupa.
Ezüst. Öntött és vert munka. Talpa karéjos. Síma testén négy cartouche, 

fedelén aranyozott bogyó körül 7 viráglevél. Hajlott fogantyúján magyar 
vitéz feje. Magassága: o‘2é, átmérője: o'iiVa. 17-ik század.

1 2 2 Fedeles kupa.
Kiállítja a bethleni ref. egyház. 

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 2 3 Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött, áttört és vésett munka. Tagolt talpa 

kerek és nyolez különálló bevert levéllel ékes. Hengeralakú testét síma 
aranyalapon levél- és virágdíszes háló borítja. E háló 4 pilaster által 4 me
zőre osztatik, mind a négy mező közepét domború női fő foglalja el, ezek 
közül kettő oroszlánok által tartott koronás pajzsra van erősítve. Tagolt 
fedelén bevert leveleket, tetején pedig áttört müvü sipka felett madarat 
látunk. A szarvat ülő oroszlán képezi. Füle 
hajlott gyöngyök közé foglalt női hermá
val díszített. Testén 3 bélyeg. Magassága : 
o 225, átm. 0105.

Kiállítja Szabó Józsefné, gróf Haller Fanni.

1 2 4  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 2 5  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpa és fedele há

romszor, teste kétszer van tagolva, fogantyúja síma; födelén három ezüst
rózsából csokrozat, testén négy szögű aranyos keretben öt színes mozaik, 
melyek közül kettő antik ámpolnát, kettő romokat, a középső egy pogány 
templomot tüntet elő. Talpán két mesterbélyeg. Magassága: 0^23, átmé
rője O'II.

Kiállítja a kolozsvári ev. ref. egyház.

1 2 6  Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa 

tagolt és kivert levelekkel ékes. Teste hengeralakú, 2 végén fodros gyű
rűvel s ezt szegélyző levélpártával díszített. Közepén 2 pontozott gyűrű 
között domború virágfüzért látunk. Tagolt fedelén csiptetett vízszintes
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perem, kivert virágfüzér s tetején ülő szarvas. Hátúi 
liliomhoz hasonló 3 ágú szarv. Csuklón járó füle haj
lott, középen női hermával. Peremén bélyeg. Magassága 
o-3o8, átm. o -093-

Kiállítja b. Apor Károly.

127  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

128  Fedeles kupa.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Peremét tojásdad 

czikkek képezik, melyeket egymástól fodros élek választanak el. A kupát 
alul szintén fodros szegélylyel és ponczolt diszítménynyel ékes gyűrű 
övedzi. Csonka kúpalakú testén gyümölcsös cartoucheok, két gyermek és

egy szakállas lő kivervék, reszelös alapon. Szélét fodros gyűrű szegi be. 
Fedele tagolt, domborművű cartoucheokkal ékes. Tetején három fülű dísz
edény, hátul pedig syrén képezi szarvát. Füle hajlott, közepén női her
mával czifrázott. Alján két bélyeg beütve.

A fedőn belül üveg alatt e czímer.
Magassága o ’ijS , átm. o-074.

129 Fedeles kupa. Kiá“"ia gr-Andrássy Ma110'
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpán, a test alján 

és peremén, valamint fedelén cartoucheok; a peremen függönyös virágdísz 
között három Geniusfö; fedelén egy nyugvó szarvas. Hajlott fogantyúján 
gombsor. Talpán két mesterbélyeg. Magassága: o’22; átmérője 0'099-

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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1 3 0  Kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Három laba 

oroszlánt ábrázol, melyek két első lábukat golyóra támasztják. Hasukon 
levél nő ki s tapad a kupa hengeralakú testéhez. Itt a következő felírást 
olvassuk: Drick Höfligt Sät mig Hederligt. Lajos fejedelem, vésett virág
koszorú és e felírat: PALLME SIMONSON *:* LYDER ANNA 
HAGENS ■ :• DATTER 1694. Továbbá egy fa LHGPT 
betűkkel. A kupa hajlott sima, füle felett, a lábakhoz hasonló 
szabadon álló oroszlán ül. Fenekén bélyeg :

Magassága 0172, átm. o 'iiú .
Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

1 3 1  Fedeles kupa.
Ezüst; aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpa hólyagos, tes

tén lombdiszítés, cartoucheokban nő kis gyermekkel, ki egy férfit ölel át. 
Hajlott fogantyúján emberfő; födelén János György (1611 — 1656) szász 
fejtallérja 1624-ből. Alján Ágost braunschweigi herczeg tallérja 1656-ból. 
(Welti. II/2.4837). Fedelén mesterjegy. Magassága: 0U3 ; át
mérője o‘o8'/2. 17-ik század.

Kiállítja Csorna József.

1 3 2  Fedeles kupa.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Talpán tojássor. Teste 

hengeralakú, kissé keskenyedő. Három kivert fa által három mezőre van 
osztva. Az egyikben egy próféta, a másikban Dániel prófétát látjuk az 
oroszlány barlangban «Daniel» fölirattal, a harmadikban Jónás prófétát a 
czethal nyeli el. Fedele tagolt három cartouche-sal ékes, kettőben czethal, a 
harmadikban libákat és tájképeket szemlélünk. A cartoucheok között gyü
mölcsökkel és két lelóggó virágindával díszített edények 
foglalnak helyet. Tetején hozzá nem tartozó hattyú ül.
Hátul domború angyalfejjel díszes hajlott szarv, alsó 
végén jellel. Fülén felül állati fő, közepén női termet 
és alatta masceron. Alján : bélyeg. Magassága 0’24. C. átm. 0'093-

Kiállítja b. Apor Károly.

1 3 3  Talpas pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. Talpán car

toucheok kiverve. Hengeralakú testét fodros élű tagolt gyűrű választja el 
talpától. Testét masceronokba végződő cartoucheok és gyümölcsök diszítik, 
czápás alapon. Kissé kihajló szélén paizs, benne lándzsát és paizsot tartó 
alak utólag bekarczolva. Magassága 0’20, átm. o'io.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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134 Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alján fodros élű 

gyűrűt látunk, felette leveles ékítményt. Teste hengeralakú sima ezüst,

elől czímer bevésve. Kissé kihajló szélére lecsüngő cartoucheok 
kiverve. Közöttük A. D. Alján bélyeg : kétszer.

Magassága 0‘i52, átm. o'o88.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

1 3 5  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a dí

szítés aranyozott. Talpán nyúl, farkas és tengeri macska. Hengeralakú testét 
tagolt gyűrű választja el talpától. A pohár kissé kihajló szélén síma szalag 
alatt három lóggó lombréteg kiverve czápás alapon. Elől levélkoszorú s e 
felirás lett bevésve : ANDREAS. CZEKIUS. ORBAI. i . 6 . 7 . 5 : Alján 
bélyeg beütve. Magassága : 019, átm. o'o78.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 3 6  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. 

Talpán házak és fák czápás alapon. Testét fodros élű gyűrű választja el 
talpától. A pohár kissé kihajló szélén liliomba végződő cartouche kivésve. 
Alján bélyeg bevésve. Magassága o‘i4, átm. o'o77.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 3 7  Talpas pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. Talpán 

kutya és két őz tájképben, czápás alapon. Fodros élű tagolt 
gyűrű választja el talpát felül kiszélesedő testétől. Ezen cartou- 
cheokat, bennök lóggó gyümölcskötegekkel, látunk kiverve 
czápás alapon. Alján bélyeg beütve :

Magassága o 18, átm. 0094.
Kiállítja a brassómegyei bizottság.
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1 3 8  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Talpán cartoucheok, 

bennük liliomok czápás alapon. Hengeralakú testét fodros élű tagolt gyűrű 
választja el talpától. E gyűrű felett liliomvégü carteucheokból párta. Ki- 
hajló szintén liliomforma virágba végződő három nagyobb cartouche vál
takozik kisebbekkel. Bennök gyümölcs és három ujjú levél czápás alapon. 
Alul bélyeg: 1. a 137. számnál. Magassága 0*145, átm. 0'o8.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 3 9  Tál.
Ezüst. Aranyozva. Öntött vésett és vert munka. Széle verejtékes Kö

zepén a Zay-család czímere. Hossza : o-6o. Hozzá tartozik egy 
kanna. Öntött, vésett és vert munka. Talpán és testén verej
tékes sorozat, fedelén a Zay-czímer. Magassága o'3o; átmérője 
0‘22. Talpán e bélyeg :

Kiállítja gr. Zay Albert.

1 4 0  Talpas pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme vízszintes. Talpán 

nyúl, farkas és fején tollas föveget viselő kutya. Fodros élű tagolt gyűrű 
választja el talpát hengeralakú testétől. Ezen álczás cartoucheo- 
kat, lombdiszítést és a cartoucheok találkozási pontjain szárnyas 
és fejükön tollas kalapot, vagy bohócz sipkát viselő hermákat 
látunk kiverve, czápás alapon. Talpán HB bevésve. Alján bélyeg 
beütve. Magassága 0*133, átm. 0*072.

Kiállítja br. Szentkereszty Stefánia.

1 4 1  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hen

geralakú testén, felül a peremen három cartouche, alúl fák és 
házak; talpán mesterbélyeg. Magassága: 0.14, átmérője: 0.075.

Kiállítja gróf Andrássy Manó.

142 Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 3  Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 4  . Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a

díszítés aranyozott. Pereme vízszintes. Fodros élű tagolt gyűrű választja el 
talpát hengeralakú testétől. E gyűrű két oldalán liliomos és leveles párta. 
Kissé kihajló szélén hegybe végződő cartoucheok kiverve czápás alapon. 
A pohár testén, nyilván utólag készítve, tájképet, kutyát, két szamarat s
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nyáját hajtó pásztort s e vésett jegyet látjuk [pffllS- Alján 
bélyeg beütve.

Magassága C185, átm. 0'i03-
Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

1 4 5  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek, tagolt s víz

szintes lemezen álló talpa domború gyümölcskötegekkel ékes. Ezt fodros 
élű gyűrű választja el hengeralakú testétől, melyet alul növénydísz, kihajló 
szélén pedig bajszos álarczok czifráznak. Talpának szélén bélyeg. Magas
sága C215, átm. 0092.

Kiállítja gr. Teleky Sámuel.

1 4 6 Fedeles kapa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 7 Fedeles kapa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 4 8 Fedeles kapa.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek talpa sima. 

Hengeralakú testét tagolt gyűrű választja el talpától és szegélyzi szélén. 
Két vésett vonallal határolt sima szalag között czápás felületű. Eedele 
tagolt s részben czápás. Tetején ezüst lemezből metszett fo
dorra szarvas lett utólag alkalmazva. Hátul domború fővel díszí
tett két ágú szarv. Fülét stylizált lomb képezi. A talp peremén 
e bélyeg. Magassága o’2i, átm. o'oSy.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 4 9  Kupa.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Keskeny talpát henger

alakú testétől egy fodros élű kiálló gyűrű választja el. Testén lecsüngő 
gyümölcskötegekkel váltakozó 3 medaillon, az elsőben éneklő, a máso- 
sikban Venussal szerelmeskedő és a harmadikban hegedülő Ámor. Födelén 
3 szárnyas angyalfej és egy 2 fővel díszített hajlott szarv van.
Hajlott füle középen domború szárnyas hermával és alsó vé
gén, hol a kancsó testéhez tapad, fővel díszített; fenekén bélyeg.
Magassága o’22, átm. o 'io i.

Kiállítja özv. Schul Henriimé.

1 5 0  Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Kerek 

tagolt talpán virágos levélfüzérek. Hengeralakú testét alul hólyagos párta, 
szélén párkányos, sima gyűrű között áttört művű vert háló borítja. Rajta 
lombok, gyümölcsök és három madár. Fedele tagolt s vízszintes, fodros 
szegélylyel ékes. Felső mezején vésett leveleket és vert gyümölcsfüzért
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látunk. Tetején hólyagos domborodás felett, lemezből metszett fodrokban 
gyümölcs ül. Hátul masceron képezi a szarvat. Hajlott füle állati főbe vég
ződő delfin. Alján e bélyeg kétszer beütve ^  Magassága 0^205, átmé
rője 0'093-

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

151 Bocskay kupa.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Fedele, teste czápás, 

ezen koszorúban nyilat tartó kétfarkú oroszlán, STE P . BO . DE KIS 
MAR . PRI . TRANSYLVA. Tetején a czímer alak kiöntve. Fedelén be
lül: Kolozsvár Hölgyei az 1859. jul. 26-ki nyertesnek. Magassága: 0'20, 
szél: 0'092. 17-ik század.

Kiállítja Érd. Muz. Egylet.

1 5 2  Kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, vésett, öntött és áttört munka. Talpa

kerek tagolt és öt, virágokat ábrázoló áttört taggal diszített. Hengeralakú 
testét szintén áttört müvü virágháló borítja, bárom éremalakú lappal meg
szakítva. Ezen lapokon mell képek domborodnak. Fedelén virághálót, egy 
gombot és egy hajlított kétágú szarvat látunk. Füle hajlott. Magassága 0-165, 
átm. 0-097.

Kiállítja b. Radvánszky Béla.

1 5 3  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Vert és vésett munka. Pereme víz

szintes. Talpát hengeralakú testétől fodros élű gyűrű választja el. Kihajló, 
szélén sima aranyozott szalag nyomai láthatók. A díszítés, mely valószí

nűleg vésett müvü volt, el van a pohárról távolítva. Elől e médaillon 
utólag lett bevésve. Magassága 0-235, átm. 0-115.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

154 Kupa.
Ezüst. Öntött, vert és vésett munka. Kerek tagolt talpát leveles virág-
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füzér díszíti. Hengeralakú testét alul tagolt és ponczolt szalag övedzi, szélén 
levélpártával ékes tagolt gyűrű szegélyzi. A kupa testén virágok 
és levelek kiverve. Füle hajlott s közepén hermával ékes. Fe
dele nincs. Peremén e bélyeg kétszer beütve.

Magassága 0 'i6 , átm. 0'095.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 5 5  Kupa.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Tagolt talpa kerek, teste 

hengeralakú, rajta 3 medaillon, az elsőben a pásztorok imádása, a máso
dikban 3 király imádása és a harmadikban Krisztus keresztelése van kiverve. 
Fedelén köröskörül angyalfejek váltakoznak gyümölcskötegekkel. Közepén 
pedig levelek között elhelyzett virágalakú gomb ül. Hajlott füle közepén 
szárnyas hermával diszített. Alján bélyeg. Magassága 0‘2i5.

Kiállítja özv. Schul Henrikné, Fogaras.

1 5 6  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pikkelyes talapja fölött 

lomb és virágdíszes sávozat, testén lombdísz közti négy keretben gyümölcs- 
tömbözet. Virágokkal ékesített fedelén Agnus Dei. Fedél belső lapján a 
keresztet tartó kis Jézus, körülötte e felirat:

Agneta Jünglingen. Nata. Kerschtgin 1715. Daniel Jüngling. A kupa 
belsején bőségszarut öntő genius. Talpa körül: In honorem ET Usum Sacri' 
obtulerunt Germani Eres Ampliss : Domus Daniel Jüngling & Stephanus 
huius operis Artifex. Anno 1728. Hajlott fogantyúján emberfő. Magassága 
o‘3i2, szélessége o'2i5-

Kiállítja a N.-Küküllő megye.

1 5 7  Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

158 Fedeles kupa.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

159 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Pereme vízszintes. Talpán levelek domborodnak. Fod
ros élű tagolt gyűrű választja el talpát hengeralakú testétől. Ezen három 
virágszálat látunk kiverve. Szélét bevert pontokkal határolt sima szalag
díszíti. Újra aranyozva. Magassága o-i67, átm. 0'074.

Kiállítja özv. gr. Keglevich Gyuláné.

160 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Talpán kutya, oroszlán 

és róka. Tagolt gyűrű választja el talpát hengeralakú testétől. Ezen Ádám 
bikán, Éva oroszlánon a tudás fája mellett állanak, mögöttük pallost tartó
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angyal nőstény oroszlánon. Az alakok között 1632 bevésve. Alján három 
bélyeg nyomai. Magassága o'i53, átm. o-o8.

Kiállítja a székely nemz. muz.

161 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Talpát hengeralakú 

testétől fodros élű, tagolt gyűrű választja el. E gyűrű alján levélpártával 
ékes. A pohár sima ezüst testén három aranyozott virágszál, szélén lomb-
diszítmény kiverve. Magassága o’i45, átm. o'oéy.

Kiállítja b. Apor Károly.

16 2 Ivó-edény.
Az edény maga Nautilus, étetett virág- és levéldíszszel, fenn két oldalt 

két-két sárkányfő. Lenn középen az egyesített Károlyi és Bethlen-czímer, 
körülte farkába harapó sárkány, fölötte grift- 
rnadár. A felső abroncs és szűrő aranyo
zott ezüst vésett művű, virág és lombdísz- 
szel, közepén egy a nautiluson kiegészített 
álarcz íelsö részének körvonalai. Fülén be
vésve 1612.

Kiállítja gr. Károlyi László.

1 6 3  Asfialdífi.
Nö-alak.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

164 As fiald/fi.
Férfi-alak.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
1 6 5  Férfi-alak.

Ezüst aranyozva, vert és vésett munka. 4 gombon álló talpa kerek, 
levelekkel és gyümölcskötegekkel van díszítve. Ezen a talpon áll a férfi 
fedetlen fővel, jobbjában kotta-füzetek, leeresztett baljában pedig lapos föveget 
tart. Feje levehető. Talpán bélyeg. Magassága 0'385.

Kiállítja br. Rédl Béla.

1 6 6  Nő-alak.
Ezüst, részben aranyozva, vert, vésett és öntött munka, magas talpa 

5 gombon áll, domború levelekkel és gyümölcsökkel van díszítve. Ezen 
áll egy uszályos ruhába öltöztetett hárfázó női alak. Feje lejár. Talpán 
bélyeg, mint a 165 számú. Magassága 0'395-

Kiállítja br. Rédl Béla.

1 6 7  Csésze.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

168 Ivó-edény.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött és vert munka. Két gombon áll.

Magy. tört. ötvösmű-kiállítás. IV. 4



5°
M ásodik szek rén y .

Kagylóalakú vert bordákkal szélesebb szűrő, a keskenyebb oldalán felhajlik s 
csigaformára végződik. Az edénye részén belül lemezből metszett levelek. 
Oldalán kívül jegy és két bélyeg. Magassága 0 ‘i2, hossza O’i 65.

Kiállítja Szabó Józsefné, gr. Haller Fanni.

169  Gyöngy harcis csésze.
Ezüst, aranoyzva, vert és vésett munka. Talpán két delphin, felhajló 

fülén s az ahoz erősített kagylón ugyancsak delphin áll. A csészét képező 
gyöngyház foglalványai csipkések. Hossza: o'i4-

Kiállítja gr. Teleki Samu.

170 Serleg.
Elére állított tengeri rák ollója öntött és vésett müvü ezüst fogla

latban, 6 csillagalakúan elrendezett delphin képezi talpát. Ebből indul ki 
az álló éleit befoglaló áttört müvü díszítmény, mely a hegyén madárfejbe, 
tövén pedig fogas masceronba végződik. Az utóbbi szájában 3 karélyú 
kagyló-forma kávát tart. Egy másik hasonló fej az előbbivel áttört ékít
ménynyel összekötve van az olló kisebb szárára alkalmazva, ezt a főből 
kiinduló domború ezüst gyümölcs-koszorú övedzi tövénél, egy áttört müvü 
foglalat pedig hátsó élén vonul végig. M agasságakor, hossza 03 3.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

171 Ivó-csésze.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

172 Talpas cseŝ e.
Ezüst vert munka, belül s külső peremén aranyozva.

pogány pénz látható előlapján emberfő, hátsó lapján : lovasalak. A csésze 
alján Mária Therezia gyulafejérvári emlékérmet látjuk, a csésze fülénél 
Mária Therezia 1747 erdélyi emlékérmét (Weszerle Erdélyi érmek XVII, 1. 2 ) 
A csésze előlapján Tiberius Cl. Nero (k. u. 14—37.) ly°ni veretű ritka 
és értékes érmét látjuk. (Cohen 39). Alatta e felirat: 1748. Gyeröfí Kata. 
Átmérője o'ij2.

Kiállítja br. Szentkereszty Stefánia.

173 Repülő hal
Modern.

Kiállítja gr. Andrássy Aladár.
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1 7 4 . 1 7 6  Kakasok. 

1 7 5

Kiállítja a Nemzeti Muzeum. 

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 7 7  Tál.
Aranyos ezüst; öntött és vert munka, peremén dombormívü virág

díszek között 4 keretben vadászjelenet. Fenekén keretben gyümölcs, csiga, 
kígyó. Hossza: 0^54, szélessége: 0*31.

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

1 7 8  Stnic{.
Ezüst; vert és vésett munka.

Kiállítja br. Rédl Béla.

1 7 9  Strucg.
Ezüst. Vert és vésett munka. Szárnyai s teste strucztojást födnek.

Eeje leválik. Talapzatán kígyók, 
díszes dudor. Magassága: o'29-

gyíkok, tekenös békák, alatta gyümölcs- 

Kiállítja gr. Andrássy Gy.

1 8 0  Strucc
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 8 1  Papagály.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 8 2  Níísypohdr.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 8 3  Bagoly.

1 8 4  Kettős serleg.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Nö alak, mely csiga
forma serleget tart fölfelé, szoknyája a másik serleg, amazon egy szörnyfö, 
ezen levéldiszítés. Magassága: 0‘275.

Kiállítja gr. Zichy Irma.

1 8 5  Tál.
Ezüst; vert és vésett munka, peremén vésett virágdísz közt koszorúba 

foglalt fejek, talpán 4 női fej aranyozva és 4 medaillon. Közepén 
kettős dudor közt Krisztust az égben példázó érem; feneke külső 
részén mesterjegy. Átmérője: o-434- \

Kiállítja gr. Berchthold L.

1 8 6  Kettős serleg.
Ezüst, aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Nőalak, szoknyája ké

pezi az egyik serleget, ezen lombdíszes keretben két karvaly, a másik ser
leget a hegyes, bogba végződő fűzős hölgy tartja két kezével magasra

4*
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emelve, ez csigaalakú s virágos gyümölcsdíszü, karimáján mesterbélyeg. 
Magassága : o'284-

Kiállítja gr. Zichy Irma.

1 8 7  Bagoly.
Ezüst, aranyozva, vert és vésett munka. Talapzata tíz apró türkizzel 

megrakva. Feje leválik. Magassága 0M7. 17-ik század.
Kiállítja gr. Csekonics Jánosné.

1 8 8  Kettős serleg.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Nö-alak. Szoknyája

képezi az egyik kelyhet, a másikat pedig fején hordja. A nő fején fökötőt, 
nyakán magas fodros gallért és derekán kiálló vállvonatú fűzőt látunk. 
Két kezét előre nyújtja, a balban jobb kesztyűjét tartja. Ruháján elől vésett 
lombdiszítésü betétet és alul vésett szegélyt szemlélünk, míg a többi 
részen domború levelek vannak kiverve. A kisebb kely- 
hen három gyümölcs- és virágdiszítéssel váltakozó fő van, 
melynek karimáján bélyeg. Magassága o-225.

Kiállítja gr. Bánffy György.
1 8 9 , 1 9 7  E fis t  férfi-alakok.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
1 9 0 , 1 9 6  Pohár.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
1 9 1 , 1 9 5  Pohár.

Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Bajszos és szakállas 
férfi, fején lapos sipkát, derekán magas vállvarratú ujjast hord. Balját, melyben 
keztyüt tart, csípőjére támasztja, jobbjában pálcza. Derekán alul tölcsér
forma szoknyát visel. Ezen lombdiszítést és gyümölcsöket látunk kiverve.

A szoknya szélén 2 bélyeg

1 9 2  Pohár.

Magassága 0'09J. 

Kiállítja gr. Lázár Jenő

Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa három ezüst 
levél. Teste bogyó-formára csináltatott, leváló fedelén térdelő, kalapácsot 
s fáklyát tartó bányász. Magassága 0'i72.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

1 9 3  Pohár.
1681.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
1 9 4  Asztal difi — körte.

Ezüst, részben aranyos. Öntött és vert munka, hideg zománczczal 
díszítve. Talpát három ujjú csipkés és bevert közép bordájú levél képezi, 
arany alapon zöldre festve. Ezen pihen a hajlott barnára színezett szár, 
három az alsóhoz hasonló, de kisebb levéllel díszítve. A körte alján ara- 
nyozatlan ezüstből metszett fodor. Teste sima aranyos. Kerek íedelén szin-
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tén aranyozatlan ezüst fodor között szabadon álló pánczélos férfi jobbjában 
koszorút tart. A körtén és talpán alul két bélyeg van. Magassága o ’ i '] '] .

Kiállítja Kárász Géza.t
1 9 8  Ágaskodó kecske.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

1 9 9  Kos.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

200 Kos.
Ezüst aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. All.

Feje lejár. Balfülén hátul S. W., jobb fülén T. S. be
vésve. Nyakán két bélyeg. Magassága o 'i6.

Kiállítja br. Apor Károly.

201 Tál.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Peremén virágos indá

zat közt medve, oroszlán, farkas. A medenczében jobbról egyszarvú, bal
ról szarvas ágaskodik, köröttük virágos lombozat. A talapzaton balról az 
Ujlaki-czímer: három rózsás bokron ülő nyakán nyíllal átlőtt galamb, jobb
ról a Serédi-czímer: három nyilat tartó vértes kar, az előbbi fölött VILAKI 
BORBÁLA, az utóbbin: SEREDI BENEDEK 1688. Hosszasága: 0-49,
szélessége : o’38 .

2 0 2 Medve.

2 0 3 Bárány.
Aranyos ezüst.

2 0 4 Medve.
Pajzsot tartó.

2 0 5 Szarvas.

2 0 6 Szarvas.

2 0 7 Urvacsora-tál.

Kiállítja br. Jósika Andor.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja gr. Teleky Samu.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Hajlott szélein, úgy a tálfe
nék alján kagylós, virágos díszítés, oldalain a I. Cor. 10 V 16, I. Cor. 
II. V. 28., I. 4or. 10 V. 3. 6. V. 63. vett idézetek bevésbe. K zepén a
felirat, mely szerint ez edényt 1733-ban Négyesi Szepesi János ajándékba 
adta a miskolczi ref. egyháznak. Hossza: 0’é i 2, szélessége: o’4i 3-

Kiállítja a miskolciz ev. ref. egyház.
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2 0 8  Egy púpú teve.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 0 9  Szarvas.
Ezüst aranyozva. Vésett és vert munka. Talpán virágos dísz. Feje le

válik. Mag.: 0'20.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

2 1 0  Szarvas.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

H A RM A D IK  SZEKRÉNY.

Talpas pohár ah, fedeles kupák a XVI— XVII. századból.

1 Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Pereme vízszintes. Talpa alul vésett díszítéssel ékes és 
fodros élű gyűrűvel van hengeralakú testétől elválasztva. E gyűrű felső 
oldalán lombdiszítést, az alsón a talpéhoz hasonló ékítményt látunk be
vésve. Testén három levélkoszorús medaillon, benne fejek. Kissé kihajló 
szélén lelóggó levelekkel ékes lambreguinek. Ezek között a következő fel
írat bevésve: SZEKEL MIHALE EZAZ PoHAR ANDNI 1642. Alján 
bélyeg beverve: olvashatatlan. Magassága o'o6j, átm. 0'072.

Kiállítja br. Liptay Béla.

3  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Kerek talpát tagolt gyűrű választja el hengeralakú
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testétől. E gyűrű két oldalán liliom végű lambreguinek lombdiszítmények- 
kel ékesen váltakoznak két-két bekunkorodó tollal. Kissé kihajló szélén

nagyobb és kisebb íiliomvégü lambreguinekbe zárt lombok bevésve. Magas
sága o-i 87, átm. o'io4.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Vízszintes lemezen 

álló talpát tagolt gyűrű választja el hengeralakú testétől, 
itt vésett szalagot látunk, rajta liliomok és félkörök vál
takoznak. A pohár felső, kissé kiszélesedő szélén cartou- 
cheokban keleties lombdiszítés és felirat van bevésve. Elől 
e czímer:

ALBERTVS : I  FEKETE IST : I
BOKA I GRUS • LOR | GEß : IST' | MECHEL SCHARSER.

A pohár fenekén czímer. Magassága o-2i.
Kiállítja gr. Bánffy György.

5  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Az alap 

ezüst, a diszítés aranyozott. Talpát öntött domborművű levélkoszorú, felette 
gyöngysor szegélyzi. Hasonló gyűrű választja el talpát hengeralakú testé
től. Ez sima, kissé kihajló szélén lelóggó lombdiszítménynyel ékes,. lambre
guinek bevésve. A talp levehető. Magassága o‘225, átm. 0102.

Kiállítja Kubicza János.

6 , 7  Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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8 Pohár.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Peremén aranyos ke

leties dísz között e felírás :
ENED1 EöTVES JANOS . PANIHI PAP . ANNO 1666. 

Magassága: o’o i4 i, átm .: o’oyi.
Kiállítja az Erdélyi Muzeum régiségtára.

9  Talpas pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Eelsö peremén keleties ékí- 

tésü cartucheokban madáralakok. Testén az ikthári Bethlen-czímer, 1621. 
G. B. felírással; ez későbbi véset. Magassága 0H3 ; átmérője: o-o8.

Kiállítja Ipolyi Arnold.
10 Pohár.

Ezüst, aranyozva; vert és vésett munka. Hengeralakú teste 
czápás, pereme keleties díszítésű, 3 cartoucheban hármas halmon 
álló sas aranyozva. Magassága: o 'i6, átmérője: 0*04. Fenekén 
mesterjegy:

Kiállítja Szabó Józsefné, gróf Haller Fanni-

11 Pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

12,14 Pohár.

1 3 , 1 5 , 1 6  
1 7 , 1 9 , 2 0  
2 1 ,  2 2 ,  2 3

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Talpas pohár.

3, 19 3; 20
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

18 Talpas pohár.
Ezüst; öntött vert és vésett munka. Felső pereme s talpa liliomos 

reczézettel körítve; testén domborműben griffek, majmok; talpán három 
nő. Felirat: Georgi Deiak. Szeocz Marton. Magassága : 0‘i6 ; átmérője: o'io.

Kiállítja br. Bruckenthal.
2 4 , 2 6 , 2 8

Kiállítja a Nemzeti Muzeum
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2 5  Pohár.
Csonka; ezüst; aranyozva. Felső peremén virágdíszszel. Magassága:

o 'io ; átmérője: o'oy.
Kiállítja a biharmegyei tört. s rég. egylet.

2 7  Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 9 .3 0 ,3 1  Pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 2  Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alul vésett babér- 

koszorúval ékes szalag, felül tagolt apró gyöngyökkel díszített 
gyűrű szegélyzi. A pohár körül vésett mivü, részben pikke
lyes kígyó tekerödzik, testén a következő felirattal PAV- 
LVS MECHELT 1561 V. Szája előtt e mesterjegyet látjuk:
Magas. 0' 102, átm. 0^087.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6  Pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

I C ) .  SZ. TALPAS POHÁR.
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3 7  Talpas pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Pereme és ala

csony talpa hajoltak, felettük tagolt, aranyozott és gyöngysorral díszített 
gyűrű fut. Hengeralakú, erősen kihajló szélű. Testén a czímer paizsot 
tartó angyal és aranyozott, szélén pedig vadász-jeleneteket látunk. Lásd

Magassága o' ipi ,  átm. o-i2.

Kiállítja b. Radvánszky Béla.

3 8  Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Hengeralakú, felül kihajló. Teste sima. Szélét vésett

Kiállítja Kállay Benjámin.

3 9  Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap 

ezüst, a díszítés aranyozott; hengeralakú. Erősen kihajló szé
lén lombdiszítménynyel ékes lambreguinek bevésve. Ugyan
ott Z. I. 1529. Alján bélyeg: Magassága 0255. C. átm. o 173.
Egykor az ónodi egyház tulajdona volt. Kiállítja gr. Andrássy Manó.

4 0  Pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

41 Talpas pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

4 2 —4 9  Pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum-



5 0  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Tes

tét talpától virágdíszes gyürüzet választja el. A test és fe
dél hatszor tagolt. Három-három czikken czápás alapon 
virágdísz. Kupája tetején szárnyas angyal. Fogantyúja hajlott : csuklóján 
Genius. Magassága: 0^39 ; átmérője: o'i4- Talpán mesterbélyeg.

Kiállítja a kolozsvári ref. egyház.
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51 Tenta tar tő, a hoT̂ á való kanállal.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tálczája kagy

lós. A téntatartón Bethlen Gábor mellképe. Alatta, mondatszalagon : Gab
riel Bethlen P. Tran. Mellette a czímer: Hossza o'8y. Elöl nympha ül.

Talpán e bélyeg : Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 2  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Mivezete

hasonló az 50. számúhoz. Fenekén mesterbélyeg. Magassága: 
o-34; átmérője : r í 3.

Kiállítja a kolozsvári ref. egyház.

5 3  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Teste, talpa és födele 

hatszor tagolt. Talpán és fedelén czápás alapon cartucheos diszítés; testén 
hermák, azok körül lombdiszítés. Hajlott fülén női herma. Testén Rákóczi 
czímere egyesítve Erdélyével. Felső peremén latinul bibliai mondások. Ma
gassága : o-26 ; átmérője : 0M3.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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5 4  Ten tatűr tő a ho^ávaló kanállal.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Tálczáját a 

a díszítés 5 részre osztja. Két oldalt kagylót látunk, elöl csiptetett szélű 
lapot, melyen gyümölcs és egy mondatszalag kivervék és két öntött ara- 
nyozatlan gyík áll. A mondatszalagon e fölírás: Anna D G Pol Regín. 
Középütt a födélén ostyatartó van, Anna mellképével. A hátsó részen 
pikkelyek bevervék, rajta két gyík s a négy kormos lábon álló csiga
alakú födeles téntatartó. Ennek hátsó lábai felett két no mellképe, 
első lábain papagály és hattyú van. Elől nő ül rajta, hátán tájkép, olda
lain pedig gyümölcs-füzérek kivervék. A födélen levelek közt nő ül. 
Hossza o'i85, szél. o 'i9, mag. o'i4-

Kiállítja gr. Bánffy György.

5 5  Téntatartó, a hotfdvaló kanállal.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Vert, vésett és öntött munka. Párja az 

előbbi számnak, némi csekély eltéréssel. Tálczája valamivel hosszabb s a 
kagylóknál behajtott. Az ostyatartó nagyobb s rajta Mária királyné arcz- 
képe van kiverve, a mondatszalagon olvassuk : MARIA VNGAR : REG. 
Magassága 0'20. Szélessége 0'20. Magassága o-i3.

Kiállítja b. Rédl Béla.

5 6  Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Hasonló az 50. szá

múhoz. Fedelén lapos, hat levelű rózsa. Nö-hermás fogantyúján a csapó 
lapon Genius. Talpán mesterbélyeg. Magassága: 0'34, átmérője: 0‘i3.

Kiállítja a kolozsvári ev. ref. egyház.

5 7  Ámpolna.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpán, testén virágos 

díszítés. Szája oroszlánfejet példáz; gombján domború virágdísz közt három 
oroszlánfej. Testén koszorúban e felirat : Baló Mátyásné Bakszaii Judit 1695. 
Az Márosvásárhelyi eklezsiáé : Magassága : o-28.

Kiállítja a marosvásárhelyi ev. ref. egyház.

5 8  Fedeles kupa.
Ezüst aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Teste nyolczszor tagolt; 

azon 'czápás alapon, keleti dísz. Fedelén gombon, félholdban nyolcz ágú 
csillag; fogantyúján, a csavarlapon hátul török mondat. Magassága: 0'27; 
átmérője : o'o7.

Kiállítja br. Rédl Béla.

59  Fedeles kancső.
Ezüst, aranyozva. Lefelé szélesedő testén keleti dísz. Fedelén Miksa 

egy pénze. Csavarlapján női herma; alúl oroszlánfö. Magassága: 013 ; át
mérője : 0'07.

Kiállítja gr. Teleky Károly.



60  Kancső.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tagolt gyűrű 

szegélyzi alját, szélét és fedelét. Alul kúpalakú testét szintén tagolt gyűrű 
választja ketté. E gyűrű felett a kanna hengerforma Az alsó gyűrű felett 
a középső két oldalán s a felső alatt vésett művű lambreguineket látunk.

T alpas poharak, fedeles kupák a X V I —XVII. századból. 63

Elől felirat bevésve. Domború fedelén szintén vésett levéldiszítmény. 
Hátul hajlott szarv s közepén tagolt díszedény ül. A fedő csuklója dom
ború rózsákkal ékes. Füle hajlott, sima. Rajta alul e paizsot látjuk. 

Magassága : 0'2y8.
A szendrői ref. egyház tulajdona. Kiállítja Teper Lajos.

61 Fedeles kancsó.
Ezüst, aranyozva. A dísz rajta keleties. Testén kilencz, fedelén, melyen 

hordón poharat tartó kisded Bachus ül, három, fenekén egy pogány pénz,

58. sz. 60. sz.

fogantyúja csavarlapján herma. Felső peremén : Earna est fictilibo ECCNASSE 
ACATHODA REGEM ATQVE AB AVM SAMIO SAEPE ONERASSE 
LVTO * 1640* Lenn: HAB ICH PETRUS FRONIUS LASSEN VER
FERTIGEN MEINEM LIEBEN SOHN DANiel FRONTO ZVM GEDEN
KEN DISE KANn- Talpán mesterbélyeg, Magasság: 0 26, átm .: 0 9.

Kiállítja br. Apor Károly.
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6 2 Kanna.
Ezüst aranyozva. Öntött munka, nyolczszögletü, az éleken négy futó 

bordával. Hosszúkás teste középen kissé összenyomott s egy tagolt gyűrű 
által két részre van osztva. Az így képzett hosszúkás négyszögletű mező
ket kettős liliomforma domború virágok borítják. Hajlott füle női hermá
val s csavart végén egy masceronnal ékes. Fedele szintén nyolczszögle- 
tüen emelkedik. Tetején félhold és csillaggal koronázott hatszögletű gomb 
és a fül felett, női hermával díszes kettős szarv van.

Magassága 0'285.
Alján két bélyeg

Kiállítja b. Rédl Béla.

6 3  Fedeles kanna.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Testén a peremen 

czápás alapon cartoucheokban 3, alul is 3 genius, közepén három érem: 
Basta György ezüst emlékérmének előlapja: GEORG. BASTA . DNS. 
IN . SYL . EQV . AVR. Az érem hátlapja be van öntve, veretési éve 1603. 
A kancsó alján van :

János Antal Eichstádti püspök (Bajorországban) tallérja 1645-ből. 
Felírat: HONORARIUM PETRI NUSBAVMERI P. f .  CON : S . A. o. 

1658. Fedelén cartoucheban három genius s három szarvas, tetején nyugvó 
szarvas, hajlott fogantyúja csavarlapján két szarv. Magasság: o-25, átmé
rője : o-o85.

Kiállítja Nagyküküllő megye.

6 4  Fedeles korsó.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpát, testét és felső 

peremét három áttört rnívü, liliomos hegyben végződő lap borítja. Genius- 
ban végződő, hermákkal ékes, hajlott a fogantyúja; síma fedelén toboz. 
Magassága: 0‘3i, átmérője: o'op.

Kiállítja a kolozsvári ev. ref. egyház.

6 5  Fedeles kancsó.
Ezüst. Öntött, vésett és vert munka. Testén czápás alapon a bibliából 

vett alakok cartucheokban : Krisztus ostoroztatása, felfeszíttetése és feltáma
dása. Fedelén geniusok, állatalakok; tetején szárnyas angyal. Fogantyúján 
három női és két férfialak. A fedél belső lapján geniusfej, talpán felirás: 
Johannes Czerniczky von Brigh, czinkenblözer hat miech da erbis in das 
ziiarr dieser Stadt Cronen gedienet dieser pharkirch auff den Altar zu 
einem ewigen gedächtniss verehrt anno 1612 den 22 Majus. Magassága: 
0’33, átmérője: o‘io.

Kiállítja a brassómegyei bizottság,
Magy. tö rt. ö tvösm ű-kiállítás. IV. s



6
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66  Fedeles korsó.
Ezüst, részben aranyozva. Testén és -fedelén keleties dísz; tetején a 

Thurzó-czímer. Alján domborműben egy alak.
Magassága: o,29I/2; átmérője: o 'io.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

6 7  Fedeles korsó.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpán, testén és 

tobozban végződő fedelén czápás alapon kagylós díszítés. Talpán e felírás: 
E kannát maga tulajdon költségével a’ bogáthi réfor : sz : ekklézsia szá
mára és az isten neve magasztalására mélt. gróf Maros-Némethi Gyulai 
Kata Úrasszony néhai mélt. Liber Báró és Consiliarius Alvintzi Gábor úr 
istenfélő özvegye 1768-ik esztendőben. Peremén mesterbélyeg. L. SZ. Mag.: 
o'28, átm.: o‘ii2 .

Kiállítja a m.-bogáthi ref. egyház-

68  Fedeles korsó.
Ezüst, talpán, testszorítóján és dombormíves görbe fogantyúján aranyos. 

Hengeralakú. Testén 48 antik pénz. Fedelén bütyök, belől czimer. Pereme 
alatt: Neu JAHRS OPFER JOHANN HAUPT CONS : CJV : CiB. 1682 
i Jan. Mag.: 0^291, átm.: o'97.

Kiállítja a n.-szebeni presbyterium.

6 9  Kanna.
Ezüst, aranyozott részekkel. Öntött, vert és vésett munka. Henger

alakú, felfelé keskenyedő ezüst testén úgy alul talpánál, mint szélén stylizált 
lombdiszítések között szárnyas angyalfejek domborodnak, testén 2 har- 
ezos és egy gyermek mellképe látható. Tagolt fedelén 3 szabadon álló,

T alpas poharak, fed eles kupák  a X V I—XVII. századból. 67

69. SZ.

bakkecske-fejjel ékes láb, s ennek tetején állati karom marad
ványa. Hajlott füle közepén szárnyas herma, alatta satyrfő.
A fedél belsejében föntebbi czimer: Elöl vésett felirat TOLDA- 
LAGY z  MIHÁLY | MIHALCZ. ERZSEBET ANNO - 1623. Alján bé
lyeg. Magassága o 295, átm. 0 098. Kiállítja gr. Teleki Sámuel.



68 Harm adik szekrény.

7 0  Fedeles korsó.
1 6 0 4 .

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

71 Fedeles kanna.
Ezüst, aranyozva. Fogantyúja görbe. Testén : Ge : D : And. Zákány. 

V. CT Inclyti CÖT9 B'ÁÉso : ET VXO EI9 G : D : HELE FOKI IN HON 
SACRATISSIMI : SANG : CHRI I D : ECLAE : EVANG SZENDRÖ 
E : F : ANNO D : 1639. D. 19. MEN. APR. — Mag.: 0-35., átm.: o n .  
Talpán bélyeg. Kiállítja Teper Lajos.

63. sz. 69. sz.

72 Fedeles kancsó.
Eeüst, aranyozva. Talpa négy aranyborította gömbön áll és liljomos 

peremmel ékes, azonkívül nyolcz lapú testén szorító dísz s fedél-peremén 
bütykös gomb van. Ennek lapja körül koszorúban BIBITE EX EO 
OMNES MAT. XXVI. V 27. Fogantyúja ezüst, csuklólapján 
genius. Testén két czimer közt zsoltárfelirat. Talpán mester
bélyeg. Mag.: o’38, átmérője: 0M4.

7  3  Zongora.

7 4  Fedeles kanna.

Kiállítja a kolozsvári ref. egyház.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ezüst, aranyozva. Fedelén tulipántos gomb. Füle kajmós. Testén czá- 
pás alapon e felirat: AZ ISTEN DICSÖSSÉGÉRE AZ MISKOLCZI 
R : EKLÉSIANAK HASZNÁRA, — UGYANAZON EKLESIÁNAK 
EZÜSTÉBÜL, LOVAS SZABÓ ISTVÁN ÚR KÖLCSÉGÉVEL KÉSZÍT
TETETT. T : N : V. NÉGYESI SZEPESI ISTVÁN EÖCURÁTORSÁ- 
GÁBAN ANNO 1750 Do 22 OCTOBRIS. Talpán: R. Szombati Ferencz 
Misk. által. Mag.: 0.47, átm .: fel. 0A3, alúl 023.  1750.

Kiállítja a miskolczi ev. reí. egyház.
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75 Fedeles kanna.
Ezüst aranyozva. Fedelén toboz; füle kagylós csuklóval. Testén czá- 

pás alapon : SPECTABILIS ac GNOSUS DNÜS IOHANNES SZEPESI de 
NEGYES In GLORIAM DEI et USUM ECLESIAE Bo: MISKOLCZI 
ENSIS: FIERI Curavit AÜT 1739. Talpán: Ladislaus. Szetsi f. Mag.: 
o‘39, átm. 029.

Kiállítja a miskolczi ev. ref. egyház.

N E G Y E D IK  TÁ R LÓ .

1 Ö v.
Bársony, derékszorítóján 21 aranyos gomb.

Kiállítja br. Bánffy György.
2  Öv.

Ezüst aranyozva. A végcsattok áttört aranyos lapok, virágdíszszel éke
sek. A derékszoritón 3 türkisz és gránát borította aranyos ezüst gomb.

, Kiállítja Losonczy György.
3 Öv.

Végcsatjai aranyos ezüst, vert és vésett munka, virágos díszítéssel 
ékesek, oldallapjai kék zománczczal, fehér pettyekkel. Derékszorítóján 11 
türkiszszel, gyöngyházzal megrakott boglár skofiumos alapon.

.. Kiállítja az Iparművészeti Muzeum.
4 Óv.

Végcsatjai aranyos ezüstből; vert, vésett és öntött munka. Virágos dísz
szel skofiumos derékszorítóján tíz türkiszes boglár.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
5 Ov.

Aranyos ezüst végcsatjai festett, vörös, kék és zöld madarakat példázó 
zománczozatokkal ékesek. Aranyfonállal kivarrott derékszorítóján 13 festett 
zománczu boglár.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

6  Öv.
15 vert aranyos ezüst tagból áll; mindegyiknek közepén egy boglár, 

türkiszekkel és gyöngyházzal megrakva, közepén egy öreg boglár, ugyan
csak öregszemü türkiszszel és gyöngyházzal megrakva.

Kiállítja gr. Berényi Ferencz.



7 0 Ötödik tárló.

Ö TÖ D IK  T Á R L Ó .

1 Öv.
Két aranyos ezüst középső keleties díszü szorító lapból áll, melyeket 

türkiszekkel megrakott boglár tart össze.
Kiállítja Kárász Géza.

2 Öv.
Veres bársonyalapon 15 vésett, türkiszekkel és gyöngyházzal megrakott 

rózsaformáju boglár.
Kiállítja gróf Bánffy György.

3 Öv.

és
Sodronyos, aranyos ezüst lánczokból s festett zománczos virágokból 

pikkelyekből összefűzött.
Kiállítja gróf Bethlen Ödön.

4 Öv.
Középső szorító áttört mívü csatját tetején festett zománczos gyöngy

házzal megrakott öreg boglár tartja össze. Két oldalt bársonyos alapon 4—4 
apró boglár.

Kiállítja gróf Bánffy György.

5 Öv.
Aranyos ezüst, dombot mívü virágos alapzattal, a középső boglár síma 

lapján a kétfejű sas.
Kiállítja Angelics Germán.

6 Öv.
Aranyos ezüst. Közepén Pan és egy Satyr. Oldalt vadkan-vadászatot 

példázó jelenetek domborműben.
Kiállítja gróf Andrássy Manó.

7 Öv.
Aranyos ezüst. Öntött, vésett és vert munka. Középső csatjain car- 

tucheok, 2—2 gyöngyház, 1 — 1 gránát. Közepén sodronyos munkájú öreg 
bogi ár. Tetején öreg gyöngy.

Kiállítja b. Szentkereszthy Béláné.
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H A T O D IK  TÁ R LÓ .

1 Öv.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Öv.
Ezüst, aranyozva. Öntött és vésett munka. Végcsatjain sodronyos 

keretbe foglalt virágdiszítés. Derékszorítóján ezüst sodronyalapon 13 boglár.
Kiállítja a biharmegyei tört. s rég. egylet.

3 Öv.
Aranyozott ezüst, áttört munka. Lombdiszítésein zölddel és fehérrel 

zománczozva. Közepén nagy boglár, türkiszekkel megrakva.
Kiállítja hg Esterházy Miklós.

4 Öv.
Vert és vésett munka. All 3—3 gömbölyded, türkiszekkel megrakott, fes

tett zománczu boglárból; ezek között ugyanily díszítésű keskeny lapok, 
melyeken angyalfö van. Közepén egy öreg boglár.

Kiállítja gróf Szapáry Géza.

5 Öv.
Aranyos ezüst. Vert, vésett és öntött munka. All lánczok összefűzte 

7—7 szemből, melyeken türkisz. Alja kék, piros, zöld zománczos; közepén 
egy öreg boglár s ugyancsak így zománczozott kerek lapok, türkiszekkel 
és gránátokkal.

Kiállítja br. Orczy Dezső.

H E T E D IK  T Á R L Ó .

Brassómegyei övék.

1 Öv.
Ezüst aranyozva. Végcsatból, öt nagyobb, s hét kisebb tagból áll. 

Mindannyia síma alapon áttört lombdíszszel s virágokkal ékes. A nagyob
bak közepén egy-egy gránát, kétoldalt egy-egy gyöngy, a kisebbeken egy 
gránát. A végcsatról egy gránát s két gyöngy függ. Az ékszert egybefüzö 
láncztagocskák egy-egy virágot ábrázolnak.

Kiállítja a brassómegyei bizottság.

Öv.
Ezüst, aranyos. Öntött, áttört munka. Nyolcz tagból, középrészből s

2
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két végcsatból áll. Mindannyija síma alapon áttört müvü cartouchedíszszel
és kagylókkal ékes, rajtuk — a végcsatokat kivéve ■— egy-egy zöld álékkö.

Kiállítja a brassómegyei bizottság.
3 Öv.

Ezüst, aranyos. Öntött munka. Negyvennyolcz kisebb tagból és közép
részből áll. A kisebb tagok virágokat példáznak s két-két karikával füzvék 
egybe. A középrész síma alapján áttört virág. Róla három ezüst könnyalakú 
&yhngy Mgg. Kiállítja a brassómegyei bizottság.

4 Öv.
Ezüst, aranyos. Öntött, áttört munka. Tíz nagyobb, kilencz kisebb 

tagból két végcsatból áll. Az egyes tagok síma alapján áttört cartouchedísz 
és kagylók, részben érdes felületüek. A nagyobb tagokon három-három, a 
kisebbeken és a végcsatokon egy-egy gyöngy.

Kiállítja a brassómegyei bizottság.

5 -2 0  Öv.
Ezüst, aranyozva; két végcsatból aranysodronyos alapon 8— n  válta

kozó boglárból áll. Áttört lombdiszítéssel ékes megannyi. Tetején türkiszek 
és álékkö\ ek. Kiállítja a brassómegyei bizottság.

NYOLCZADIK TÁ R LÓ .

G om bok.

1 Gomb.
Ezüst aranyozva. Öntött és áttört munka. A gomb alját makk-hüvely 

képezi, íölötte áttört díszszel. A gomb felső részén mókus, s egy kutya. Fenn 
és köröskörül összesen öt virág festett, zománczos sötétkék szirmokkal, 
gyöngy, illetőleg türkiszbibékkel. A gomb II. Rákóczi Ferenc^ tulajdona volt.

Kiállítja Thaly Kálmán.
2 Gomb.

Arany; öntött és vésett munka czápás alapon, bogyóforma testén virág
dísz, kék zománczczal. 7 darab. II. Rákóczi Ferencz halála után Z. Mikes 
Kelemen birtokába jutottak.

Kiállítja gróf Bethlen András.

3, 4 Gomb sorodat.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 Gomb.
Aranyos ezüst, türkiszszel megrakott, gyöngyházas; fekete, fehér

zománczu, áttört rnívü gomb. 12 tagból álló sorozat.
Kiállítja gróf Szápáry István.
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6 Gombpár.
Hatlapu kúp, aranyos ezüst, sodronyos élekkel, rajta zománczos alak

kal; kúpja alatt kigömbölyödvén, rajta szívalakú és három leveles virágok 
láthatók. Alján türkisz.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

7  Festett nománcgu gombsoro^at.
Kiállítja az Iparművészeti Muzeum.

8 Gomb.
Aranyos ezüst. Gömbalaku. 

zománczu virágok. Áttört munka.
Fekete zománczos élein négvlevelü fehér 

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

9  Gomb sorodat.
Türkiszben végződő 7—7 

Alján gyöngyház.
hideg zománczos fel- és lehajló lapból áll. 

Kiállítja gr. Szapáry István.

10 Gomb.
Zöld és fekete zománczos, aranyos ezüst dúdorokkal megrakott; alján 

gyöngyházzal, türkiszszel és rubintokkal ékes.

11 Gomb sorodat.
Kiállítja Ipolyi Arnold.

1 2 Gomb.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

Áttört mívü aranyos ezüst, bogyóalakú, tetején hat türkisz.

1 3 Gomb.
Kiállítja Ipolyi Arnold.

Belét sodronyos ezüst foglalvány takarja, tetején hat kék zománczos 
levelű virág, közepén négylapú ezüst kúp.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

1 4  Gomb.
Ezüst, teste csavaros.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

15 Gomb.
Ezüst aranyozva, testét sodronyos karikák, — ezekben apró gömbök — 

borítják. Tetején három türkisz, közepette rubintszem.
Kiállítja Ipolyi Arnold.

1 6 ,  1 8  Gyöngyhá^as gomb (párjával).
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

17 Gombsor OTgit.
Síma ezüst, tetején kettős emelkedésű bütyökkel.

Kiállítja Melhard Gyula.
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19 Gomb.
Aranyos ezüst sodrony közé foglalt zöld zománczos felületén gyöngyház.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

20 Gomb.
Ezüst, nyolcz hajlott czikkelyében sodronyos hajlásokkal.

Kiállítja Háromszékmegye.

2 1 ,  2 2 ,  2 3  Gombsorojat.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 4  Gomb.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 5  Gomb.
Kalárisokkal ékes zömök aranyos ezüst.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

2 6 Gomb.
Aranyos ezüst.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 7 Gombsorojat.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 8 Mentekötő.
Aranyos ezüst, alsó pántján lombdíszü, felül áttört virágos rubintokkal

s gyöngyházzal ékes egy-egy kapocs.
Kiállítja br. Orczy Béla.

2 9 Mentekötő.
Aranyos ezüst, hengeralakú áttört testén virágok, tetején alján ezüst

bütykök meg rubintok. Párjával.
• Kiállítja a bibarmegyei tört. és rég. egylet.

3 0  Mentekötő.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

31 Mentekötő.
Kék zománczos alsó lapján sodronyok és aranyos ezüst pántok, ezeken 

türkiszek, rubintok, teteje körül kék fejér zománczos lapok közt gyöngyház.
Kiállítja az orsz. iparm. muzeum.

3 2  Mentekötő.
Hasonló a 31. számúhoz, csakhogy tetején türkisz.

Kiállítja Ipolyi Arnold.
3 3  Gomb sorodat.

Aranyos ezüst, virágos pántokon türkiszek, rubintok, alsó lapja körül 
ezüst sodronyos foglalványok.

Kiállítja Szitányi Bernát.
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34 Gomb.
Aranyos ezüst; áttört dombormívü alakzatok közt állatalakok, alján

két opál, tetején türkisz.
Kiállítja gr. Bánffy György.

35 Gomb sorodat.
Hat dombormívü aranyos ezüst herma közt pántok, ezeken gyöngyök, 

türkiszek, tetején egy öregebb szemű gyöngyház.
Kiállítja br. Szentkereszty István.

36 Gomb.
Aranyos ezüst. Sodronyos háromszögek közt emelkedő négylapú 

kúpbütykök és apró kupolák.
Kiállítja az orsz. m. iparin, muzeum.

37 Gomb.
Hengeralakú; áttört aranyos ezüst horgonyszerü pántokon türkiszek s 

gyöngyház; tetején hatlevelü fekete zománczos virág közepén türkisz. 
Párjával.

Kiállítja Ipolyi Arnold.
38 Gomb.

Vörös, fejér, zöld festett zománcz nyomai, aranyos ezüst bütykein 
rubintok és türkiszek.

Kiállítja Ipolyi Arnold.

39 Mentekötő.
Kettős láncz, egyik-egyikben tíz boglár, vörös, zöld, fejér zománczo- 

sak, rubintok, gyöngyház rajtok. Középső kapcsán egy öreg türkisz.
Kiállítja Nagy Tibor.

40 Gombok.
Két pár csipkésszélü aranyos ezüst nagy gomb s hat ezüst sodrony- 

szegélyű, piros, fejér, kék zománczú, rubintos belü gomb.
Kiállítja Kárász Géza.

41 Gombsoro^at.
Aranyos ezüst, reczés kisded pikkelyek arányos rétegzetben egy na

gyobb felületben végződnek.
Kiállítja br. Bánffy György.

42 Gombok.
Három pár csipkésszélü s két pár festett zománczos kis gomb, a 40. 

számúhoz hasonló.
Kiállítja Kárász Géza.

43 Gomb.
Aranyos ezüst, liliomos szegélyű keretben, nyolcz küllő. Nyolcz da

rab. Hét darab telt lapon körül nyolcz aranyos ezüst liliom.
Kiállítja gr. Bánffy György.
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KILENCZEDIK TÁ RLÓ .

Festett \omänc7^os ruha-ékszer.

1—6 Mentekötő (?) tizenöt kapocs.
Ezüst. Öntött sodronyos munka. A mentekötő két tagból áll. Közé

pen sodronyos müvü virágboglár tetején áttetsző vörös zománczos nyolcz- 
szirmú virág gyöngybibével, szélén ha ugyanoly zománczos háromújjú 
levelek. E középboglár két pánt közé van foglalva, melyek sima alapon 
sodronyos lombdíszszel ékesek, négy sarkukon kék zománczos gyöngybibés 
virágok középen zöld leveles ágon vörös, kék és fehér festett zománczos 
tulipánok. E pántokat (5.) a felkunkorított végű végtagokkal kis trapézek 
fűzik egybe, szintén sodronyos díszszel és tulipánokkal. A kapcsok közül 
hét nagyobb, nyolcz kisebb s e pántokhoz és a középboglárhoz teljesen 
hasonló, de a középivrágot nem zománczos levelek, de aranyozott, vésett 
karika környezi. A kardkötő (4.) nyolcz hasonló pántból s a mentekötőével 
azonos boglárból áll, kardszíjakat helyettesítő lánczocskák vésett keretű 
hatszövekből füzvék egy De, melyek sodronydíszén kék zománczos gyöngy
bibés virág ül. A forgó (6.) alsó bogiára hasonló a kapcsokéhoz, fölötte 
csipkézett szélű tollat példázó ék sodronydíszszel festett zománczos tulipá
nokkal s apró kék zománczos virágokkal.

Kiállítja gr. Csekonics János.

TIZEDIK TA R LÓ .
1 Öv.

Ezüst. Öntött, vésett és vert munka. All három-három kettős pánt
ból, melyek virágokkal és madarakkal ékítvék. Közepén boglár, klárisból 
kifaragott női fejjel.

Kiállítja Háromszékmegye.

2 Öv.
Aranyos ezüst.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 — 5 Övék s övre sóletek.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

6 Öv.
Aranyos ezüst. All lánczokkal egybefüzött, vert és öntött munkájú 

öt pár pántból s tíz négyszögletes kapocsból.
Kiállítja gr. Szapáry Géza.
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1 , 3 , 4 ,  5,
8, 9,

10 , 11 , 12 ,

TIZEDIK TÁ R LÓ .  B)

Övék s övrés7yktek.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

2 Öv.
Ezüst. Öntött, áttört és vésett munka. Két végcsattja és kilencz középső 

tagja cartoucheokkal s lombokkal díszítve.
Kiállítja a brassómegyei bizottság.

6 Öv.
Aranyos ezüst, gyöngyházakkal, gránátokkal és türkizekkel. Öntött, 

vert és vésett munka. Virágokkal, lombdíszekkel ékesítvék az egyes tagok. 
Derékszorítóján az egyes lapok fekete zománczosak.

Kiállítja gr. Szápáry István.

7 Öv.
Aranyozott ezüst. Végtagjain női fej lombdiszítésben. Derékszorítóján 

19 aranyos oroszlánfej, szájokba erősített pikkelylyel.
Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

13 Forgő.
A 8. sz. övhöz hasonló mívezetü.

Kiállítja gr. Szápáry István.

14 Mentelwtő.
A 8. és 12. számhoz hasonló mívezetü.

Kiállítja gr. Szápáry István.

TIZENEGYEDIK SZEKRÉNY.

Hahn Sebestyén mester-munkái a XVIII. s^áyadból.

1 Gyertyatartó.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Teste, szárán a gom

bok ezüst virágdíszszel ékesek; alja három kidudorodásra oszlik, ezeken 
három aranyos szárnyú angyalka; egyik létrát, a másik keresztet, a harma
dik nádszálat tart. A talapzat felső részén 3 angyal-herma, az éleken férfi
alak és két czímer. Felül: Margaretha Gloeknerin 1691. A gyertyatartó 
felső karimájába a kővetkező felirat van vésve: VAEENTINUS FRANCK 
CELSISSIMI DOMINI DOMINI PRINCIPIS TRANSSYLVANIA CON
SILIARIUS INTIMUS NATIONIS SAXONICA COMES CONFIRMATUS



78 T izedik  tárló.

CIVITATIS CIBINIENSIS IUDEX REGIS.» Peremén bélyeg. Magas
sága 0*67.

Kiállítja a szebeni ev. presbyterium.

2 Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozva. Öntött, áttört, vert és vésett munka. A kupa hen

geralakú testét síma szalag és gyűrű szegélyzi. Ezek közt ezüstből erősen 
kiszökellő dombormű, két képben: az egyik bölcs Salamon Ítélete, a másik 
egy római imperator diadalmenete. Csuklóba záródó fedelén, melynek 
pereme gömbölydeden tagolt virágdiszítés közt három ezüst angyalfő; tete
jén hatvirágú füzér közt ágaskodó aranyos lovon római vitéz. A fedél belső 
lapján czímer: «PAULUS RESCHNER ANNO 1684» körírattal. Hajlott 
virágot példázó fogantyúján egy női herma. Talpán három ezüst oroszlánfő 
domborműben. Magassága 0^27; átmérője o 'i i .

Kiállítja Barcsay Kálmán.

3  Fedeles kupa.
Az előbbihez hasonló mívezet, csakhogy fedelén babérkoszorút tart£ 

s ormós toronyra támaszkodó oroszlán; a fedél belsején czápás alapon 
czímer. A kupa testén Salamon ítélete és Sába királynője Salamon előtt. 
Felső peremén e felirat: Die Viel: Ehr. und Tug. Fr. Katharina Schermerin 
des Weiland Nahmh. V : m : m : Matthia Semrigers Viel Verdienten H: Königs 
Richters in Herman Stadt hinterbli. Frau Wittib opffert dieses Werck der 
Ehre Gottes Anno 1682. den 29. Martii. Csuklyója lapján herma. Magas
sága 0*24. Átmérője o 'i i .

Kiállítja a szebeni ev. presbyterium.

4  Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Talpán gyümölcskoszorú, közepette ezüst 

domborműben csokrokon ülő három gyermekalak s három galamb. Fede
lén ugyancsak ily' müvezet, ezüst domborműben három sas és három 
galamb kiszökelve. Tetején lovon ülő római vitéz. Belül a fedélen a leánya 
emlőjét szopó rab, kupáján ezüst domborműben három jelenet: Anchisest 
kimenti fia a lángokból, alatta e vers:
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Anchisen muss der Sohn aus Trojae Flammen heben,
Aeneas also hier mitt Lob in Silber Leben.

A második jelenet Hercules hőstetteit ábrázolja, alatta e vers:
Wer so wie Hercules die Feinde kan erlegen,
Den läst die späthe Welt in Gold und Silber prägen.

A harmadik jelenet Servius Tullius legázoltatása; alatta e vers:
Weil Vatter Servius von Tullien zerfahren
Drumb lebt die Laster That hier nach viel hundert Jahren.

Felül a peremen: HERCULIS HIC VIRTUS: MONSTROSAE TULLIA 
FAMfiE ET RARA JENEJE GRATIA, NOMEN HABET. Hajlott fogan
tyúján herma.

Talpán mesterbélyeg Magassága 0^27; átmérője 0.12. 

Kiállítja Lüdecke Ernő.

5 Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert, áttört és vésett munka. Pereme 

két egymásra tett apró ivekre kivágott. Felette domborodás, czápás alapon 
kivert virágfüzérrel, közöttük három áttört müvü ezüst gyümölcsköteg 
erősítve. A kupa hengeralakú testét két végén sima aranyozott szalag és 
egy fogas, sima sodronyból csavart gyűrű szegélyzi. Ezek között ezüst
ben erősen kiszökellö két dombormű. Az egyik babérkoszorús impe
rator diadalmenete, a másik bölcs Salamon ítélete. Csuklóban járó fedelén 
csipkés, kivert levélpártával ékes, vízszintes szál. Utána domború tag ara- 
nyos gyümölcskötegekkel és három áttört müvü ezüst virággal díszítve. 
Közepén szintén domború rózsa ül. A kétágú szarv elől leveles, hátúi 
virágot példáz. A csuklón hatszirmú virág. Hajlott füle stylisált lomb, 
közepén levelekbe átmenő szárnyas herma két gyümölcs füzérrel czifrázva. 
A fedőn belül s kívül alkalmazott áttört virágok megerősítésére szolgáló 
szegek pontozott szirmokkal vannak körülvéve. Közepén kerek lap, rajta 
gyermek, vállán rözseköteg baljában parázstartó, mögötte kardos férfi lép
del, jobb lábán botra akasztott hordóval. A talp peremén Hahn S. bélyege 
kétszer beütve. Hahn Sebestyén müve. Magassága 0^203, átm. o 'i i .

Kiállítja Nagy Lajos.

6 Fedeles kupa.
Hahn Sebestyén müve.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

7 Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Talpán gyü

mölcsös dísz közt ezüst domborműben két fej; kupáján a bibliából vett 
jelenetek; fogantyúja, fedele hasonló az előbbiekéhez. Fedele belső lapján 
czímer.
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Tetején hárfázó syrén. Alól: Naláczi Sára Anno 1745. Magassága: 
0 '27; átmérője o'i2.

Kiállítja a dévai ev. ref. egyházközség.

7. sz.
8 Csésze.

Ezüst, aranyozva. Öntött, vésett és vert munka. Szára korall törzsök, 
mely körül aranyos láncz szőlőlevelekkel. Csészéje alul ezüst, virágokkal 
ékes s belől Sába királynője Salamon előtt domborműben, nyolcz kari
mája alatt czápás alapon virágdísz; talpán ezüst virágdísz. A csésze átmé
rője o 'i4.

Kiállítja gr, Bánffy György.

9 Csésze.
Ezüst, aranyozva. Hatos karéju. Belől hat hármas behólyagosodással, 

melyek közt ötlevelü virág díszlik. Fenekén domborműben a leánya em
lőjét szopó rab. A csészének két füle s három lába van. Átmérője o‘i2.

Kiállítja br. Bruckenthal S.

10 Fedeles csésze.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Talpa, csészealja 

virágos díszü. A kerek csésze fenekén Krisztus utolsó vacsorája dombor
műben. Szárán hat ezüst áttört fogantyú. Cartucheokban virágdíszes mes
terbélyeggel ellátott fedelén keresztet és serleget tartó kiterjesztett szárnyú 
angyal van. Magassága o 'i6 ; átmérője 016.

Kiállítja a nagyszebeni presbyterium.



11 Ékszertartó esesse.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka, klárissal, 

kristálylyal és türkiszekkel díszítve. Pereme fodros. Kerek talpa tagolt.
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9. sz.

Felső mezején 6 szívalakú mezőben aranyozottan ezüst, alakok domborod
nak : Justitia, Fides, Spes, Fortitudo, Innocentia és Charitas. E szívek felfelé 
irányuló csúcsai által támadt közökben virágok kiverve. A talp újból 
kiszökellő részén fodros peremet és virágokat szemlélünk. Nyelét alól, 
vésett levélpártával ékes sima gomb képezi klárisokkal és türkiszekkel 
czifrázva. Felette a gomb pártájából két pánttal megerősített'kétágú kláris 
emelkedik. E két ág között sisakos és pánczélos nö áll, jobbjában serleget, 
baljában kancsót tart. Fején ismét klarisokkal váltakozó türkiszek sima gom
bot díszítenek. Ezen 12 oldalú kristály csésze ül. M. o‘22.
Sebastian Hahn műve. Kiállítja Szabó Józsefné, gr. Haller Fanny.

12 Lap.
Ezüst, vert munka. Elől domborműben Sába királynője Salamon előtt.

Kiállítja gr. Zichy Ferencz.
13 Könyvtábla.

Ezüst. Vert, vésett és öntött munka. Lapjain és csatjain kiszökő virág 
és lombdísz; egyfelől Krisztus születése, másfelől Krisztus feltámadása 
koszorús keretben. Rajta Hahn mesterbélyege. Magassága o-i2.

Kiállítja Ráth Györgyné.
1 4  Talpas pohár.

Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Felső peremén lombdíszek kö
zött 3 Geniusfej; talpán mesterbélyeg. Magassága o 'ip ; átmérője 0'09-

15 Fcáclcs kupa.
Kiállítja özv. Schul Henrikné.

6Magy. tört. ötvösmíi-kiállitás. IV.
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T I Z E N K E T T E D I K ,  T I Z E N H A R M A D I K ,  T I Z E N 
N E G Y E D I K  T ÁBL A.

Lószerszám ok, / l y  ergeh.

1 L ó , f e l s í r  s zá m o zv a .
Kantára 18-ik századbeli. Sztjjain vésett, aranyos-ezüst pitykék felvarrva, 

ezek között álékkövek. Homlokszíja és orradzója felett rococo ízlésben tartott 
orradzó kereszt, a homlokláncz nyolezágú csillagot tart. Kantárszárán pitykék 
és álékkövek. Nyakában vert aranyos félhold függ. Szügyellője az előbbihez 
hasonlóan van díszítve. Közepén emberi ábrázattal, sugárzó nap, két oldalt 
pitykékkel borított lappal, melyről rojtok csüngnek. Csótárja (nyeregtakaró) 
kék posztó, szélén ezüstfejű fekete selyembojtokkal; szegélyén dombormívü 
préselt aranyos-ezüst háromszögek, rhombusok és néhány rózsaforma lap 
van felvarrva, köztük pitykék. A bal alsó szögletben vert mívű kerek rózsa, 
benne lombdiszítés. Farmatringja a kantárhoz hasonló módra ékes.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Az ehhez illesztett nyereg karmazsin bárson)7, arany s ezüst skofiummal 
kiverve. A mellső és hátsó kápán, a nyeregtalapon aranyos-ezüst, vert és vé
sett munkával díszítve. A fedő lapok keleties ízlésű levéldíszszel borítvák.

Kiállítja gr. Teleky Sámuel.
2 Kantűr.

Farmatring és szügyelő kék szattyán (új), ezen négyszegletű kupak. 
Ezüst, aranyos, vert és vésett munka, levelek az éleken lévő bordák között. 
A homlokláncz közepén áttört aranyos, türkiszekkel, gyöngyökkel és kö
zepén gránáttal ékes boglár, 4 hasonló de kisebb darabbal a homlokszíj és 
orradzó közepén és egy nagyobb a kis boglár között. A homlokszíjon arany 
bojtok vegyest. A két pofaszíj végén boglár. A tarkón arany szálból fonott 
bojtos háló. A nyaklánczon préselt csillagok — hasonszínü türkisekkel kira
kott gombok végén golyó, erről emberi ábrázatú félhold lóg. Felvarrva az 
oldalszijakra, egy-egy foglalt zöld álékkő, két áttört pitykével, lombdíszítéssel 
ékes, egy női füzőkapocs, közvetlen a rózsa számára szolgáló hely. 18-ik 
század.

Kiállítja Gerliczy Bódog.

3  Kantár.
Vörös szattyán, aranyos ezüst pikkelyekkel. Pofaszíja aranyos ezüst pánt

tal borítva, orradzója czápás alapon virágos; homlokszíjáról négy nyomtatólap 
íügg, alattok skofiummal kivarrva veres bojtok; nyakáról csillagos, és szíves
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félholdas tábla, szügyellöje közepén aranyos tányér, aranyos, ezüst pánttal 
borítva. 18-ik század.

Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.

4  Kantár.
Vörös szattyánra felvarrva, pikkelyes tagok, aranyos ezüstből, czápás ala

pon rubintokkal és türkiszekkel díszítve; bennök domború, három szirmú leve
lek, rubinttal és apró rózsa türkiszszel. Homlokán középen a levélalakú nagy 
rózsa (üstöknyomtató tábla) türkiszekkel és rubintokkal váltakozó alakzatok; a 
rubinion levél, oldalt két kisebb lap. Az alap vésett, rajta cartucheos lomb és 
virágdíszítés, két végét kerek boglárforma gombok képezik. Szügyellője hasonló 
módon díszített. A lófej homlokán látunk egy félhold alakú ékességet, öntött 
és vésett munka, közepén kerek lap keleti lombdíszítménynyel, szemcsés ala
pon. Közepén foglalt vörös topáz, felette 5 szeggel megerősített czímerpajzs, 
benne D . G 1 . 5 . 7 . 8; csőforma kócsagtartó.

Kiállítja gróf Andrássy Manó.
5  Kantár.

Vörös szattyán, fehér czérnával hímezve és zöld selyem darabokkal ki- 
varrva. Rajta domborművű vert, vésett aranyos, ezüst tagok. Homlokszíj és 
orradzó levél formán ékesek. Allán apró egybeforrt boglárok képezik a díszt. 
Homlokán három körteforma levél képezi az ékességet: öntött és vésett munka, 
álékkövekkel díszítve. Benne az Astronomia alakja. Körülötte vadászjelenet. 
Farmatringja hasonló a kantárhoz.

Kiállítja gróf Bethlen András.

6 Kantár.
Kék szattyán felvarrva; rajta aranyos ezüst vésett pántok. Az üstöknyom

tató tábla zománczos virágos, roccoco ízlésben türkizekkel és gyöngyökkel 
ékes. Orradzója hasonló a 3. számúhoz.

Kiállítja báró Radvánszky Béla.

7  Kantár.
Kantára, szija és szügyellője aranyos ezüst, áttört virágos díszítésű csat

tokkal van megrakva. Ugyanilyen a farmatring is.
Kiállítja gróf Teleky Samu.

8 Kantár.
Pofaszíj, homlokszíj kék, zöld zománczos pánttal borítva, ugyanilyen a 

félhold formájú, granátszegélyü üstöknyomtató, melynek belső keretében 
lángnyelvü és rubintokkal kirakott álékköves nap van foglalva; ugyanilyen az 
orradzó s a pofaszorító lap. Nyakszíjának csatjai gránáttal díszítvék s az egész 
kék és zöld, aranyos, zománczos pánttal van borítva, a szerszámon forgó.

Kiállítja hg Eszterházy Miklós; a hozzá illesztett 
szügyellő a Nemzeti Muzeum tulajdona.

9  Kantár.
Vésett, aranyos ezüst pantalléros pikkelyekkel borított, posztóra felvonva.

6*
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Üstöknyomtató táblája szívformájú, vésett, aranyos ezüst alapon, két griffet és 
két turulmadarat tüntet fel. Oldalvást a homlokszíjon ugyancsak két aranyos 
ezüst pityke; orradzója cartucheokkal és lombdíszítéssel ékes; nyakán félhold, 
benne hatágú csillag. Szügyellője arany-ezüst vésett pikkelyes; közepén egy 
öreg gomb, homlokán hármas forgónak való tok. Farmatringja gombos pik
kelyes.

Kiállítja gróf Teleky Samu.

10 Kantár.
Vörös szattyán, rajta díszítő boglárokúi, aranyos ezüst rózsák és oroszlán

fejek. Pofaszíjáról és homlokszíjáról pikkelyes láncz, női fejet példázó aranyos 
ezüst napot fűz egybe. Nyakán vörös szattyán emberfejü félhold, ezen nyolcz- 
ágú csillag. Szügyellőjén három oroszlánfejes boglár.

Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.
11 Kantár.

Pofaszíj és homlokszíj vörös szattyánon, vésett és vert aranyos pikke
lyekkel. Homlokszíján lecsüngő apró aranyos ezüst pikkelyek. Homlokán 
nyolczágú aranyos ezüst csillag; szügyellőjén csürlős, belül aranyos ezüst 
pikkelyek, közepén egy tábla.

Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.

12 Kantár.
17-ik század végéről.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

13 Kantár.
Pofa- és homlokszíja, aranyos ezüst rózsás pikkelyekkel. A szárak sko- 

fiummal kivarrva. Nyakáról aranyos ezüst gombról félhold lóg alá; pofaszo
rító és szügyellő lapja, aranyos, rózsás díszítésű ezüst, benne hegyi jegeczek.

Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.
14 Kantár.

Kék, szattyánra varrva, ezüst pikkelyekkel; üstöknyomtatója és szügyellö 
lapja, gombos ezüst lap; elöl a pofán lánczok közt nyolczágú ezüst csillag. 
Farmatringja ugyanilyen.

Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.

15 Egy pár kengyel.
Szíjai arany skofiummal kirakva, kengyeltalpa múlt századi formájú. 

Tartozik a 13-ik számúhoz.
Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.

16 Kengyel.
Vörös szattyánbőr, aranyos ezüst. A 17—18-ik századból.

Kiállítja özv. grót Teleky Sándorné.
17 Egy pár kengyel.

Oldalvasain gombokkal kiverve.
Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.
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18 Nyereg (magyar).
Ülése karmazsin veres bársonytakaró, zöld bőrrel szegélyzett, arany-skó- 

fiumos virágokkal kivarrva. Kápa, kápafő fekete lakk, rajta aranyfestékkel lomb
dísz, a foglalvány aranyos ezüst, apró szegekkel odaerősítve. 17-ik század.

Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.
19 Nyereg (tisgti).

Ülése karmazsin-veres szattyánbőr, sárga selyemfonallal kivarrott lomb
díszítések contourjaival. Oldalvást egy-egv kivágott aranyos nyomású szat- 
tyánbőr-czikk fityeg. A fehér csontból való kápát s kápafőt aranynyal préselt 
leveles és virágos szattyánbőr szegélyzi. A kápa fején elől két vívó egyenruhás 
férfi látszik, hátúi kardot és török fejet tartó oroszlán. A nyeregtalpakon elöl 
egy-egy csőrében kígyót tartó gólya foglal helyet. A hátsó kápa mellső lapján 
magyar czímeres kétfejű sas, hátúi egy német vágtató lovas, jobbjában karddal, 
a hátsó nyeregtalpakon egy-egy ágaskodó medve. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
2 0  Nyereg (magyar).

Ülése, kápái, kerekded kápafejei s talpa zöld bársonynyal vannak behúzva,
az éleket aranyos ezüstből öntött és vésett, áttört gothicus liliomokból álló 
párta szegi be. A kápafejeken áttört rózsafoglalványban négy szíjkarika. Az 
ülésen újabb eredetű sötétzöld, négy arany skófiummal kivarrott rózsájú pár
nával. 17-ik század.

Kiállítja gr. Teleky Samu.

21 Nyereg.
Ülés, oldalbör és kápa, belől vörös bársony, arany és ezüst skófiummal, 

virágosán kivarrva. Az ülésre 4 kerek vésett, aranyozott rézgomb felvarrva. 
A kápák és a talp kívülről aranyos szélű, lapja sodrony-zománczczal, smarag
dokkal és rubintokkal vannak díszítve. A kápa eleit több vékony szálból fonott, 
erősebb sodrony szegélyzi. A kápa behajló részein és a talp elein apró sodro
nyos keretbe kövek forrasztva, a hézagok világoskék át nem látszó zománcz- 
czal kitöltve. Közepén kis aranyöv van, a nagy kövek között fehér zománczos 
gombok. A kápák síma, aranyos alapján sodronyszíjakat és leveleket látunk 
néhol domborúan vert levelekkel és rózsákkal vegyest. A sodronyok közét 
áttetsző zöld, zöldeskék, át nem látszó fehér, világoskék, sárga-fekete zománcz 
tölti ki. Ezenfelül zománczos alapba foglalt rubintok és smaragdok virágokat 
alkotnak, és ezeket rubintok és smaragdok váltakozó sora szegélyezi, a kápa 
alsó íve áttetsző kékes zöld zománczczal ékes. A nyereg talpán a szügyellő és 
farmatring számára szolgáló gyűrű. 17-ik század.

Kiállítja gr. Teleky Samu.

2 2  Nyereg.
Ülése, kápái, kápafejei vörös bársonynyal bevonva, oldalain szintén ek- 

kép; a kápa alatt folytatódik, itt arany és ezüst skofiumból virágok hímezve.
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A kápa élét ezüst fogja be, részben aranyozva, vésett, aranyos, ezüst pikke
lyekkel. A kápa fejein belől áttört liliomvirágok sorozattal ékesek; elöl dom
ború ezüst lap, kivert és vésett virágokkal; az alap itt ezüst, a díszítés aranyo
zott. A kápák oldalain lángnyelvek aranyos ezüstből. 18-ik század.

Kiállítja gr. Teleky Samu.
2 3  Nyereg.

Az ülés levarrott, zöld félselyem damaszt, a kápák belöl kopott piros 
bársonynyal behúzva, kápafejjel és kerekded hátsó kápával bir. Elől a kápa
főt aranyos-ezüst, vésett virágokkal és lombokkal ékes lemez borítja, ebbe 
kisebb és nagyobb rendetlen alakú türkizek foglalva, hátul hasonló. 18-ik század.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
2 4  Nyereg.

Ülése fekete bársonytakaró, kápáit aranyos ezüst csipkézett pánt szegélyzi, 
kápafeje türkizekkel, gránátokkal kirakva; lapján vésett aranyvirágok; első 
kápa előlapján s a hátsó kápa hátlapján áttört aranyos ezüst díszítés. 18-ik század.

Kiállítja gróf Teleky Sándorné.
2 5  Nyereg.

Ülése arany skofiummal kirakott karmazsin bársony. Előkápája aranyos, 
ezüst lappal borított, melyen fehér, zöld, festett zománczos virágos díszítés 
környezte 8 smaragdos magú rosette látszik, a hátsó kápa hátlapján 4 rosette.
17-ik század.

Kiállítja hg Esterházy Miklós.

2 6  Nyereg.
Párnája, ülése és takarója ezüst fonalas szövet aranyos skófium virágok

kal kivarrva. Elő és hátsó kápáját vert aranyos ezüst lap borítja, rajta türkizek. 
17-ik század.

Kiállítja hg Esterházy Miklós.

2 7  Nyereg.
Ülése zöld bársony; kápái és oldallapjai aranyos, ezüst pánttal szegé

lyezve. j7-ik század.
Kiállítja özv. gróf Teleky Sándorné.

2 8 — 2 9  Nyergek.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

3 0  L o s  gersliim .
Kiállítja a Nemzeti Muzeum.
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1 Pallos.
Kétélű, domborodó élben végződő csúcsú, 89 cm. hosszú, mindkét lap

ján 70 cm. hosszú vér-árokkal ellátva, pengéje külső felén arany ezüst 
berakott mór-díszítmény, mely két, tüzet okádó 
sárkányt ábrázol. Fogantyúján a markolat ara
nyos ezüst három-három rózsával borított, 
sodronyos ezüst munka; két kupakján négy
négy rózsa, tarajos mindkétfelől dombor-ékit- 
ményes körlappal bérlelt gombban végződik, 
penge szorítója s annak kézvédő lapja aranyos
ezüst, a markolatgomb felé való lapján keleti 
lombdíszités, dombormivü. Keresztje B-szirmú 
virágban a pengefelé kanyarodó, szoritóján ró
zsás, az ágakon petytyes, leveles díszítésű, ön
tött munka. Hüvelye sodronyos, ezüst munka, 
karikája ezüst; a hüvelyt boritó 8-pár körded 
rózsás diszitésü tartó lap aranyos-ezüst sod
ronyra vert munka, ugyanilyen a sarú. A nyolcz 
hüvelyszoritó aranyos ezüst. A pallos pengéjé
nek ékessége mód befolyásra vall. A kard ke
resztje a régi spanyol kardokéra mutat (Armeria 
reale madrid 31. tábla). Valószinüleg Toledói 
munka.

Gr. Khún Béla.

2 Kard.
75 cm. hosszú, a penge köldökétől 8° gör

bülő aczélpenge. Markolata: achátdarab, külső 
fogásán két karneol közt chalcedon, ezüstös 
kupakján rubintsor. Aranyos-ezüst keresztjén, 
kívülről négy öreg karneol közé foglalt öreg 
smaragdus-kö, körötte négy kis smaragdussal, 
keresztje ágain négy-négy karneol, búbján egy- 
egy ugyanilyen. Bőrrel bevont fahüvelyén 
arany-ezüstös íoglalványok. A száj foglalványán 
rubintos körű öreg karneol, körötte karneolok, 
smaragdok, rubintok; síma hátsó lapján: No 35 
íelirás. Az első és második hüvelyszorító pán-
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ton, két karneollal, smaragddal ékes gránátsorban lapis lazuli. Ugyanilyen 
köves a saru, csakhogy a lapis lazuli fölött rubintkörben világos sardiskő 
vagyon s fölötte két szemből álló rubintos láncz.

B. Orczy Béla tulajdona.

3  Kard.
74 cm. hosszú i3°-ban hajló sima aczélpenge. Markolata elöl három, 

belöl 2 aranyos ezüst rózsával borított csont, mely bütyökben végződik; 
virágos aranyos ezüst pánttal istápolt a kupakja. Keresztje kagylósán, befelé 
görbülő. Czápás hüvelyén a száj foglalvány, a hét szorító s a saru kima
gasló ezüstös dombormű, külső felén aranyos a skófium varrás.

Gr. Teleky Samu tulajdona.

4  Kard.
Domború, mindkét lapján kettős vérárokkal ellátott, aczélpenge. Hosz- 

sza 82 cm., hajlatnagysága 160. Külső pengén:

IN MEM OR5 SPT : AC GERO D N . GEO RG : ARM BRUSTERI REG : í v d  :

c i B  : c o m  : s a x c o n s  : c e l s  : p r i n  : v i c i n i t a TI FORI MAI : MINOR

C O N SE C R 5. A N N O 1685 Men : Febr.

felírás. Fogantyúja virágos arany-ezüst. Markolatkupakja sima lemez, ke
resztágai bütyökben végződnek, a markolat könyökben hajlik egy gombos 
csuppal a tetején. Galambszín bársonynyal bevont hüvelye fiiból; szájlapja, 
középső pántlapja és saruja külső felén czirádás díszítésű.

Özv. gr. Teleky Sándorné tulajdona.

5  Kard.
79 cm. hosszú, 15 fokban hajló domború aczélpenge, külső lapján 

nap, félhold, négy kisebb s egy hat sugaru nagyobb csillag. Belső lapján 
«Fringia» fölírás. Sodronyos, öntött, néhol vésett lombdiszítésü aranyos 
ezüst a fogantyúja, ugyanilyen a galambszínbársonynyal borított fahüvely 
első foglalványa, négy szoritója s a hátul síma saru.

Kiállítja özv. gr. Teleky Sándorné.

6 Kard.
Aczélpengéjének hossza: 0 96, aranyos ezüst foglalványa bevésett nö

vényékítmény nyel, 56 rubinttal, 4 aquamarinnal s 2 türkiszszel van díszítve. 
A fogantyú maga achátkö.
A zágrábi székesegyház tulajdona. Kiállítja Mihalovics József zágrábi érsek.

Kard.
Markolata csont; lapjain aranyos rózsában kis rubint (1 hiányzik);

7
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keresztje bütyökjein két rubint, aranyos virágos alapján kívülről 8 rubintos 
koszorúban ametyszt. Czápás hüvelyén a vert virágos aranyozott ezüst alapon 
4 rubint és 8 rubintos koszorúban egy öreg türkisz, fölötte egy gránát
szem ; az első és második szorítón két rubint között ametyst, a három 
elhintve, 8 rubint ugyancsak 8 rubintos koszorúban egy öreg türkisz és 
megint 8 rubint között egy ametyszt.

Kiállítja özv. Teleki Sándorné.

8 Kard.
74 cm. hosszú, mindkét lapjain, pengefokán trofeumos díszítésű aczél- 

penge, foglalványán a markolat veres, kék és zölddel zománczozott virág
díszítés czápás aranyos alapon, kupakja sima pánt; kék, vörös, zöld zo- 
mánczozatú rózsával bevert keresztje tobozban végződik. Ugyanilyen zo- 
máncz az aranyos hüvelyre illesztett — számszerűit 5 — foglalvány.

Beszterczebánya város tulajdona.

9 Kard.
Arany. Öntött, vésett munka. A foglalvány középrésze sím a, szélén vésett 

keret. A vésett díszü markolat tetején oroszlán fö. A tok violaszín bársony.
Kiállítja gr. Károlyi Gyula.

10 Kard.
Mindkét felöl 5-szörös vályuzattal ellátott, i4°-ban görbülő aczél- 

penge, külső lapján kardgyártó-jegy. Markolata vert, kigyódzó alakú ara
nyos ezüst lap, kajla markolata gombban végződik; a kupak s a csupasz 
keresztszárak közepén vésett virágos munka. Ugyanilyen a vörös bársony 
hüvelyen levő két foglalvány-lemez, melyen négy pár szorító dudor látható.

Gr. Andrássy Manó tulajdona

11 Kard.
76 cm. hosszú, i5°-ban görbülő — csatornája 36 cm. — aczélpenge, 

külső lapján a keresztény kalendárium, belső lapján bevésve egész a csúcsig 
madaras virágos czifrázat. Markolata, achátkő kupakja, pántja sima aranyos 
ezüst-lemez, a kereszt egyik szára kajla, másik görbe; a markolaton két 
rubint, kettő hiányzik.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

12 Kard.
Dömöczkölt aczélpenge. 79 centiméter hosszú, hajlatnagysága: 220, a 

vérárok hossza: 68 centiméter Fogantyúján, a három-három aranyos-ezüst 
rózsával megerősített könyökben végződő szarv markolata aranynyal bera
kott, az ugyancsak aranynyal berakott niellos kereszt védő pántjai középső 
lapjában egy-egy damascirozott rózsa. Hüvelye fekete chagrin-bőrrel bevont 
fa; foglalványai: a szájkarika s a két hordókarika ezüst, a védőpánt ere
szei alatt lévő foglalvány, úgy mint az első s középső pánt meg a saru 
lapjai aranynyal berakott mellos lapok. Gr. Bánffy György tulajdona.
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13 Kard.
88 cm. hosszú, 17 fokban görbülő dömöczki penge, markolata, mely 

festett kék zománczos lapu türkises aranylemezben végződik, veresbársony- 
nyal borított vas ; a markolatlapokon türkisek és rubintok. A kereszt tür
kises bütykökben végződik; elől türkisek és rubintokkal borított, virágos, 
vésett arany-ezüst lapon kék festett zománcz; ugyanilyen az első és má
sodik szorító, a szájpánt körülete meg a sarun levő két zománczos lemez, 
melyen rubintok vannak, körülöttük pedig három türkis.

Vigyázó Sándor tulajdona.

1 4  Kard.
Hetvenöt cm. bosszú, 16 fokban hajló dömöczki aczélpenge. Külső 

lapján aranynyal berakott török fölírás. Fogantyúja csúcsban végződő szárú, 
lapjain 3— 3 ezüst rózsa. Keresztje fekete zománczczal (niello) virágos. 
Veres bársonynyal borított fa hüvelyén ugyanilyen a felső toglalvány, a 
sarú s a két hüvely szorító.

Kiállítja gr. Bánfly György.

15 Kard.

1 6

Hetvenöt cm. hosszú, 19 fokban dömöczki aczél
penge, rajta a kardgyártó jegye: Markolata arany-ezüsttel 
pántolt, könyökben meghajlott csontgombbal. Keresztje 

I aranyos-ezüst. Vörös bársonynyal borított fa hüvelyén 
I a három virágos aranyos-ezüst foglalványt külsőfelén 
1 türkizek borítják.

Gr. Teleki Samu tulajdona.

Kard.
Domború, 14 fokhan hajló, mindkét felől a köldökig hármas, a csú

csig páros vérárkú, 78 cm. hosszú aczélpenge. A penge belső lapján:
_ _________  jegy. A fogantyúnál a kardgyártó jegye. Fogantyúja

türkizekkel borított virágos aranyos-ezüst lap. Kön)7ö- 
kös végén s a keresztágakon egy-egy türkiz, a védő
szárak közepén álékkő. Veres bársonynyal borított 
fa-hüvelyén, a szájlap, a sarú pántlapjai s a négy szo

rító tojásdad alakú lemezei vert-virágos aranyozott ezüst, egy-egy türkizzel, 
a sarún kettő.

Özv. gr. Teleki Sándorné tulajdona.

1 7 Kard.
69 cm. hosszú, i5°-ban görbülő aczélpenge; belől a kardgyártó bé

lyege ; fogantyúja, kengyele arany, ezüst vert munka; belső kupakján kiter
jesztett szárnyú sas áll a földgömbön; külsején lebegő angyal koronázza 
meg a kardot tartó egy fejű sast, mely alatt férfi alak, a csoportozat alatt 
trofeum. Foglalvány- és karikák aranyos ezüst; első foglalvány vértes
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vitéz, fölötte ágyú trofeum, középső hüvelyszorító ugyanilyen, a sarim elöl 
belöl trofeum fegyverek közt genius s egy lándzsadobó férfi alak. Hüvely 
veres bársony.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

18 Kard.
Pengéje eltörve. Markolata sodronyos arany, ezüst türkizes búbú 

halban végződik, keresztje tarajos rubintos szemű sárkánylejben végző
dik, a kereszt külső ágán négyszögéi türkiz, a czápás foglalvány vert 
virágos külső alapján tojásdad alakú türkisz, az első, második és harmadik 
szorítón, mely összefonódott tarajos sárkány alakot képvisel és pikkelyes 
vert arany munka nyolczszemü türkiz koszorúval van megrakva, a két 
oldalpánttal a harmadik foglalványnyal összeköttetésben álló sarú, melyen 
2 sárkányalak van, felül egy rozoga türkiz, alul egy hétszemü ( i kitörött) 
türkiz, koszorút visel magán.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

19 Kiírd.
Czápás markolatú 84 cm. hosszú hármas árokkal, mindkét felől ellá

tott aczélpenge, mely i8°-ban görbül. A penge külső lapján beedzett czif- 
rázat alatt Gloria virtutem sequitur felirat, alatta Herold, ez alatt HECTOR 
TROJANUS felirat s egy sárkányt tapodó római vitéz. A penge belső 
lapján RÁKÓCZI LÁSZLÓ czímere, e fölött Pro Deo et Patria, alatta 
S • L • R • D • F • V • C • S • S • C • a czímer alatt DOMI
NE DIRIGE VIAS MEAS. A Rákóczi sas alatt egy szegélyen A • DEO ■ 
VICTORIA; ez alatt egy pánczélt és kardot tartó vitéz fölött ACHILLES 
GR/ECUS. A kard valószínűleg Rákóczi László sárosm. főispáné volt.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

20  Kard.
84 cm. hosszú, külső leién héber felirású i7°-ban görbült dömöczk 

penge. Aranyos ezüst markolata türbében végződik és nyolcz párhuzamos 
gerinczek által osztott mezőt képez, melyben levelek, koczkák és vonal-

í n r m t a u ; )Vá -i cuoy

díszítések váltakoznak; keresztje kagylóban végződik, az egyik föl, a másik 
lefele. Hüvelye aranyos ezüst három szorítóval végig vert kagylós virág
díszszel.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.
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21 Kard.
87 cm. hosszú, 140-ban hajló aczélpenge, markolata öntött, vésett 

ezüst munka, kengyele virágos előlapú, keresztje czafrangos; saruja és felső 
toglalványa keleties Ízlésű, öntött, vert ezüst munka Hüvelye vörös bár
sonynyal bevont.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

22  Kard.
Oldalain hármas vájuval ellátott egyenes aczélpengéje 91 cm. hosszú.

Külső lapján futtatott alapon PARIS TROIAN aranyos 
kirakáséi felirat alatt egyenes kardot tartó, lábaival két 
dombon álló, antik alak, alatta MVTIVS SCHAEVO 
ezalatt sisasokos, pajzsos rohanó antik vitéz, alatta 
FIDE SED CVI VIDE felírás; a penge belső lapján 
lombdísz alatt PRO FIDE ET PATRIA ezalatt C(omes) 
(Ladislaus) R(ákoczi) D(e) F(első) V(adász) C. S. S. C. 
alatta a Rákóczy-czímer, ezalatt DOMINE DIRIGE 
VIAS MEAS, ezalatt kardot tartó, kiterjesztett szárnyú 
s az EO VICTORIA aláírással. Mind aranynyal be
rakva. Vörös bársonynyal bevont famarkolatán a kupak 
aranyos ezüst érdekes alapon kivert lombdíszítés, gomb
ján kagyló. Keresztága végén két fölfelé egymásnak 
hajló sárkány fej, elől pikkelyes indadísz, hátul vésett 
vonalzat. Bársonynyal bevont fehüvelyén a három fog- 
lalvány vésett alapon vert lombdíszszel ékes; hordóka
rikák aranyos ezüstesek. Rákóczy László sárosmegyei 
főispán 1664 kardja.

Hr. Eszterházy Miklós tulajdona.

2 3  Kard.
81 cm. hosszú, i i  fokban görbülő dömöczki aczél

penge, fogantyúján a markolat pikkelyes alapon mind
két felől (kívülről egy férfi, belülről egy női) római 
fejet tüntet lel. Kupakja sima pánt. Keresztje fel-le gör
bülő delphin-fejekben végződik Szorítójánkét-két rózsa; 
felső foglalványán pikkelyes, tört vonalú pantallérral 
mellékelt alapon elöl-belől római medaillonok, alattuk 
két rózsa, ugyancsak ilyen czápás alapon a közép-szo- 
rítón meg a csúsztató sarun. Fahüvelye bőrrel van be- 

22 sz vonva.
Gróf Teleki Samu tulajdona.

2 4  Kard.
64 cm. hosszú, 180 görbülő dömöczki aczélpenge, berakott arany-

ntOflDCClfATOL
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díszítések közt arab feliratokkal a penge mindkét lapján, díszítésekkel a 
penge fokán. A kis penge lap szélén 31 cm. vércsatorna, a köldöktől a csúcsig 
terjedő domború emelkedéssel. A csontmarkolat kupakja aranyosezüst pánt
tal, a kereszt bogyókban végződő szárain széldíszítés. A vörös bársonynyal 
bevont íahüvely foglalványai s hordókarikai széldíszítésü ezüst hüvelyek.

Gr. Bánffy György tulajdona.

2 5  Kard.
88 cm. hosszú, 12 fokban görbült kettős fokú aczélpenge. Famarko

lata vörös bársonynyal van borítva, aranyos ezüst lappal megpántolva s 
aranyos ezüst bütyökben végződik, elhintve három öreg szemű türkiz és 
hét apróbb. Keresztje egyszerű, egyenes Vörös bársonynyal borított fa
hüvelyén a felső foglalvány, a négy szorító lap s a saru czápás alapon 
kimagasló aranyos virágzat alakokat tüntetnek fel. A hüvelyen 16 láng
nyelv és 8 türkiz elhintve.

• /- Gr. Teleky Samu tulajdona.

2 6  Kard. '
80 cm. hosszú, 17 fokban hajló dombon aczélpenge. Öntött, vésett 

lomb és .virágdíszítésü aranyos-ezüst a markolata, kifelé hajló gombja olda
lain, a kereszt hosszú szárainak csúcsán türkizes rózsák. Fekete bársonynyal 
bevont kétfelől ezüsttel megpántolt fahüvelyén három öntött vésett ara
nyos-ezüst foglalvány és két hordó karika; a szájfoglalvány négy gerincze 
közt virágdíszítés, a középső virágos lapján középre illesztett türkizes rózsa, 
ugyanily mívü sarúja gombban végződik.

Gr. Teleky Sámuel tulajdona.

2 7  Kard.
Homoiú aczélpenge, hossza 800 cm., homorrágat hossza 68 cm., 

hajlatnagysága 17 cm. A penge külső felén holdnegyeden az imádkozó 
boldogságos szűz; alatta: Maria mater D ei; paterona Hungária sub tuum 
presidium Confugio. Belső felén három karéjos végű virágos dombbal 
kinövő kettős kereszt felett: In hoc signo vinces felírás; alatta: Deus 
exercitum delatar farsissime estoo mecum. Fogantyúján a markolat kérész 
s a csigásán kunkorodó markolatgömb vésett, arany-ezüst munka, azon 
türkizekkel borított, zöld, hideg, festett zománcz. A keresztágak mindkét
felöl két-két daliás férfi arczban végződnek, a kard keresztvédő külső pánt
ján s a markolatgömb belső felén egy-egv gyöngyház. Hüvelye vászonnal 
borított, fa foglalványai arany-ezüst vésett munka, rajtuk türkizekkel borí
tott gyöngyházas rózsák, körül hideg, zöld zománczozat. Csusztatója s a 
karikák arany-ezüstek; a pántok oldalai rekesz módra vannak díszítve.

Gr. Berényi Ferencz tulajdona.

2 8  Kard.
Domború 14 fokban hajló dömöczki, mindkét lapján aranynyal bera-
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kott két tropheum közt hold negyed, fölötte nap. A penge fokán a köl
dökig érő lombdíszítés —- 82 cm. hosszú penge. Fogantyúján szaruból 
készült markolat. A markolat kupakján virágos aranyos-ezüst pánt. A ke
resztvas bogyókban végződik, külső védő szárán türkiz-koszorúba foglalt 
gránát, ugyanilyen van a markolat gömbjén, e kettő között gránát körbe 
foglalt gyöngy. Fekete bársonynyal bevont, fahüvelyének pengefok borí
tóján arany-skofium látszik ; a foglalványok kívülről virágos, belülről sima 
aranyos-ezüst szorító lapok. A hordókarikák, a csúsztató s a hüvely gomb 
aranyos-ezüstök. A szájkarika foglalványán öt gránát koszorúba foglalt 
gyöngy, egy öregrendü gránát türkiz-koszorúban, egy kisebb szintén tür
kiz-koszorúban, egy öregrendü gyöngy 9 szemes gránát körben és két- 
három szemű gránát virág magja kép egy gyöngy. A középső szorító
pánton négy türkiz-koszorúba illesztett gránát. Közepébe 9 szem rubin 
közt gyöngy meg két kisebb gyöngy. A sarú külső lapján 6 rubin koszo
rúba illesztett kisebb gyöngy, két öregrendü gránát türkiz-koszorúban egy 
kisebb szemű, ugyancsak ilyenben két-két kis gránát türkizekkel körítve 
közepébe gyöngyszem gránátokkal körítve felül három szemű gránát leve
lek közt kicsi gyöngy.

Gr. Szapáry István tulajdona.

2 9  Kard.
81 cm. hosszú, — vércsatornája 61 cm. hosszú — i4°-ban görbülő 

aczélpenge. Kajlán görbülő vésett aranyos-ezüst türkizekkel, rubintokkal 
borított a fogantyúja. Ugyanilyen a zöld bársony fahüvelyt borító négy 
loglalvány, melyen kék festett zománczos lapok láthatók.

Gr. Andrássy Aladár tulajdona.
3 0  Kard.

80 cm. hosszú dömöczki aczélpenge. Oldalvájúval ellátott vércsator
nája 51 cm. markolata csont, kupakján aranyos alapon végig veres, kék 
virágokkal s két női fejjel díszített pánt, keresztje aranynyal berakott, a 
szárak végén nyelén türkiz szemekkel befelé hajló kigyófej. Veres bár
sonynyal borított fahüvelyén a két szorító arany szegélyű vas, a íelső fog- 
lalványon s a sarun veres ezüst munka, mely virágos alapon dulakodó 
szörnyeket és vadállatokat tüntet fel.

Dessewffy Pál tulajdona.

31 Kard.
Domború 81 cm. hosszú, 15 fokban hajló, 70 cm. hosszú vércsator

nával ellátott aczélpenge. Fogantyúja virágos, festett zománczos. A zománcz 
színe vörös, zöld. Rubintokkal és smaragdokkal borított aranyos-ezüst lap. 
Ugyanilyen a vörös bársonynyal borított fa hüvely két foglalványa s hordó
karikája. ,

Gr. Bánffy György tulajdona.
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3 2  Kard.
Mindakét oldalán rárakott arany, török felírásos, külső lapján dom

borműves írató, dömöczki; oldallapján is arany berakású törökírásos 
2i fokban hajló; 75 cm. hosszú, hegyéig árkok visszélü penge. Marko
lata páczolt, könyökben végződő fekete fapántja s bogyóban végződő 
virágos keresztje ezüst-aranyosak. Fahüvelye fekete czápás, foglalványai és 
saruja csábrágos virág pantallérral ékes arany-ezüst lapok.

Harkányi Frigyes tulajdona.

3 3  Kard.
82 cm. hosszú, 160 görbülő aczélpenge. Mindkét felől kettős 71 cm. 

hosszú vércsatorna, s 57 cm. hosszú mellette elhúzódó váló. Fogantyúja 
aranyos-ezüst, külső lapján vert keleti díszítés. Penge külső részén:

jegy. Fahüvelye kívülről gyöngygyei, smaragddal, türkizzel, gránáttal borí
tott, hat tojásdad lapú szorítóval ékes virágos aranyos-ezüst lap, hátsó 
részén sodronyos munka. Sarúja virágos.

Özv gr. Teleki Sándorné tulajdona.

3 4  Kard.
79 cm. hosszú 140 görbülő, dömöczki aczélpenge; penge foka mel

lett mindkét oldalán végig vonuló vércsatornája 35 cm. hosszú. Mindkét 
felől aranynyal berakva két holdnegyed, két nap s arab felirású keret, 
utóbbi Írással pedig a penge külső felén:

ANTO/V/i EST ER HAS gpßilil

NNO 1705

felírás. A foglalvány markolatát czápás alapon aranyos-ezüst keleti díszí
tésű lap borítja, kupakja sima ezüst lap, gombján hét ponttal jelzett 
rózsa. Keresztje ugyanilyen, két bimbóban végződik. A fok felől ezüst 
skóhum fonállal kivarrott vörös bársony borítású fahüvelyen; a foglalvá-
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n y o n  czápás alapon a markolatéhoz hasonló díszítések vannak, a csúsztató 
s hordókarikák ezüstből vannak. Fraknai gr. Esterházy Antal II. Rákóczi 
Ferencz vitéz és hu tábornagya, mint bujdosó halt meg 1722-ben. Ham
vai : Rodostóban porlanak.

Thaly Kálmán tulajdona.

3 5  Kard.
Homoru-domboru aczélpenge. Hossza 82 cm., hajlott nagysága 15 cm .; 

a penge külső felén Boldogságos Szűz képe; belső felén virágos alapból 
kinövő kettős kereszt szárain holdnegyedek. Fogantyúján markolatgombja, 
keresztje czápás, törtvonalú díszítésű aranyos ezüst, markoltán keresztvédő 
pánt, közepén török felírásos türkis. Hüvelye fekete vászon borította fafog- 
lalvány és hordó-karikák arany-ezüstösek; a szájpánton a fogantyúhoz 
hasonló alapon egy öreg és fiók török felírásos türkis; középső pántleme
zen két kisebb felírásos türkis közt egy öregszemü; a sarun egy kisebb 
és egy nagyobb türkis. Csusztatója is van.

Gr. Hunyady László tulajdona.

3 6  Kard.
Domború, dömöczki penge. Hossza 79 cm., hajlatnagysága 14° Penge 

külső lapján aranynyal berakva (újabb berakat) az Iktári Bethlen czímer, (két 
szemben álló balfelöl átlőtt nyakú hattyú) belső lapján: B: 1:1627. Fogan
tyúján a markolat s a kereszt rózsás-virágos aranyos-ezüst, könyökén s külső 
markolatpántján türkizek, a kereszt külső védöpántján türkizes koszorúban 
a föntebbi czímer domborműben. Kereszt gombok petefészkes formában 
türkizek. Hüvelye karmazsin bársonynyal borított fa. Foglalványai virágos 
türkizzel, s a karikája arany-ezüst. A hüvely élborítóján arany skófiumos 
varrás. A középső pánt lapján domborműben a Bethlen-czímer. Iktári 
Bethlen István, a fejedelem öcscse kardjának mondják.

Gr. Bánffy György tulajdona.

3 7  Kard.
88 cm. hosszú, négyes vályuzattal ellátott egyenes aczélpenge, a pengén 

alól Báthory István beedzett képe; alatta: STEPHANUS D . G . REX 
P . O . L . R . E . P . U . B .  Fölötte: FRANGA. Második oldalán a kard
gyártó jegy, fémgia fölirás; alatta: Markolata, keresztje czápás alapon vert 
virágos és zig-zugos munka; barna bársony fahüvelyén ugyan ilyen a 
felső foglalvány, az alsó szorítólap és a sarú, mely aranyos ezüst lemez.

Vigyázó Sándor tulajdona.

3 8  Kard.
74 cm. hosszú, 16 fokban hajló dömöczki aczélpenge, kivülről arany

nyal berakva arab mondás, belülről a kabbala jele: charkolata csont, 
lapjain három-három aranyos-ezüst rózsa, kupakja pettyes, gombos; a 
markolat hosszúkás, domborvirágú, előrenyuló szemben végződik. Virá-
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gos, védőágas keresztje szárain kagylósgombú. Hüvelye (két szorítója és 
hordó karikája aranyos-ezüst) végig aranyos-ezüst keleties virágdíszítésü, a 
sarun mindkétfelől trofeum.

Ürményi Pál tulajdona.

3 9  Kard.
81 cm. hosszú, 14 fokban hajló, mindkét oldalán 59 cm. hosszú 

várárokkal ellátott aczélpenge ; belső lapján :

J P O T  C C K I  H W  K + + *

felirattal; hátlapján kardgyártó-jegy és trofeum. Markolata vert virágos ezüst 
munka, gombbal végződő keresztágai közepén két felöl türkiszes rózsák. 
Fahüvelyén a foglalványok ezüstök, a szájfoglalványon kívülről kimagasló 
pálczát tartó koronás királyi alak, a 2-ik és 3-ik ezüst kordás szorítón ki
magasló két férfi-mellkép, a sarun lándzsát tartó XVI. századbeli lengyel 
gyalogos. A hüvely belsején három czimer, a sarun trofeum.

Az erdélyi Muzeum tulajdona

4 0  Kard, úgynevezett magyar kard.
Domború aczélpenge. Hossza 79 cm., hajlatnagysága ii°. Fogantyúja 

ezüst. Markolata csábrágos virágos pantallérral díszesen, három képű, gom
bos tetejű koronás királyfőben végződik. Keresztje pikkelyes horgos farkú 
koronás kigyó, a gömbfelé görbülő extremitásokkal. Hüvelyén hamúszín, 
vászontakaró, fa. Szájkarika lapja, csusztatóval ellátott csábrágos pantallérral 
ékes, sarúja a két karikával együtt ezüst, az első hordó karika külső lap
ján ékes keretben domborművű kozák hetmanfej, belül oroszlánfő. A má
sodik karika lapján díszes keretben a koronásfejü Mátyás, belől forgós sisak
kal Hunyady János, ötvös billog.

Gosztonyi János tulajdona.

41 Kard, magyarforma.
Domború, 69 cm. hosszú aczélpenge. Hajlatnagysága 13° Pengéje 

külső felén török írás. Fogantyúja aranyos-ezüst. Markolatán (kívül) tür- 
kiszek közt rubinttal kirakott (virág belől) meg intaglioval díszes karneol 
magú rózsa fölött türkiszes kerítésü gyöngyházas rózsa, alatta türkisz A mar
kolat könyökén türkisz gomb, ennek külső oldalán gyöngyház. Markolat
kupakján achátkő reczés pántlapon. A keresztet egy virágos balta képezi, 
mely türkiszes gombu carneol-hasábban végződik. A külső védő lapon 
kék festett zománczu boglár, mindkét lapon klárisok és gyöngyök. Hü
velye karmazsin bőrrel borított fa. Foglalványai s a karikák s a saru virá-

Magy. tört. ötvösm ű-kiállitás. IV. 7
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gos aranyos-ezüst, a felső s a sarulap külső fele türkiszekkel, Harisokkal, 
gyöngyházzal és intaglios-carneol virágokkal; belső felén earned, két 
chalcedon s két intagliós karneol, a sarun türkiszek, két intagliós carneol s 
két onyx.

Gr. Bánffy György tulajdona.

4 2  Lengyel kard.
79 cm. hosszú, 15 fokban hajló kettős vércsatornájú aczélpenge. 

Külső oldalán arany nyal berakott női fej alatt

itjCÍj i/M lte  íKa i í ö /A

felirás. Markolata fa ; külső lapján két türkisz, egy rubint; alatta fából férfi- 
mellkép; belső lapján türkiszekkel és rubintokkal kirakva M. N. betűk; 
bogyóban végződő ezüstös diszítésü keresztjén kivülről a kicsi Jézust tartó 
Mária, belülről koronás fő. Czápás hüvelyén a négy foglalvány vert ezüst, 
kívülről 4 koronás lengyel öltözetű királyi alak, belülről Lithvánia, Len
gyelország, Mazovia és Podolia czímere.

Az erdélyi muzeum-egylet tulajdona.

4 3  Kard (stablya).
Lapos, kétoldalán hármas vágattal ellátott tömpén végződő aczél

penge; hossza: 98 cm. Külső lapján:

Fogantyúján a markolat zöld bársonynyal borított fa, rózsás lapú aranyos
ezüst a kupakja, gömbje ugyanilyen, kagyló közepén rózsa, keresztje rövi- 
debb védő ága mindkét felől ezüst betű arany rózsával van a markolat
jához erősítve. Hüvelyén a védőpánt vájatai körül hármas levél czaf- 
rangban végződő két-két hatszírmú virággal ellátott szájkarikás lap, a felső 
dombormüvezetü egyenközü, a hordó és sarúpántok, valamint az ugyan
csak ez utóbbival összefüggő hatleveles diszítésü két-két pántos sarúlap 
s gömbje arany-ezüstösek.

Gr. Teleky Samu tulajdona.

4 4  Kard ( stably a).
Homorú-domború, a köldökig futtatott aczélpenge, hossza 74 cm. * 

A vérárok hossza 63 cm., hajlatnagysága 170, pengén mindkétfelől ara
nyos ékesség között trofeum. Fogantyúján harántosan bordázott a famar
kolat ; a markolat kupakja, a pengeszorító virágos, dombormíves ezüst.
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A kardkereszt végei gömbökbe kunkorodnak; kengyelkép egy 20 szemű 
orosz módi ezüst láncz szerepel, a kardkereszt ezüst, virágos védőpántjai
nak csak a felső két szára van meg. Fahüvelyét fekete lakkos bor borítja,

a foglalványok s a hordókarikák ezüstből valók, jelesül a szájkarika és 
pántja, a középső pánt és a tarajos, csusztatóval bélelt saru fjpapFv 
dülényekben rosetteket tartalmaznak. * Ötvös billog. v r

Kiállítja Beszterczebánya városa.

4 5  Széles kard.
84 cm. hosszú, 21 fokban hajló, 6 cm. széles aczélpenge. Markolata 

fa, kupakja ezüst, keresztje virágos kampóba kunkorodik, mindkétfelől 
niello virágok, kívülről czápás alapon vert virágok. Ugyanilyen diszítésü 
a fekete czápás fahüvely két szorítója és két foglalványa.

Herczeg Esterházy M. tulajdona, Fraknó.

4 6  Kard.
82 cm. hosszú, io°-ban hajló, kettős vércsatornájú aczélpenge. Marko

lata fa, sima keresztje csonka, markolatgömbjén kagylós virág. Czápás hü
velyén a négy hordókarika ezüst, a foglalvány aranyos ezüst Felső fog
lalványa virágos pánt, mellső, középső és alsó szorítója virágos kettős 
gerincz, az alsó kettős pánttal van a sarúval összeköttetésben.

Herczeg Esterházy M. tulajdona, Fraknó.

4 7  Kard (fringia).
Domború aczélpenge; hossza: 77 cm., hajlatmagassága: 180. Fogan

tyújának 25-—25 bordájú lakkos markolata: fa, csigásán föl s le csuposodó 
keresztje, s virágos pántjai hullámos hajlású, virágos előlapéi kegyele, ha
sonló czifrázatú markolatkupakja s gömbje ezüstből valók, a szegecsek nem. 
Hüvelye fekete bársonyán a foglalványok, jelesül a szájkarika s alsó virá
gos lapja, hordópántja és sarúja, valamint csombókban végződő csúsztatós 
sarúja és ugyancsak virágos lapjai a karikákkal együtt: ezüstből valók.

Ötvös billogja : Gr. B^nffy György tulajdona.

4 8  Kard (fringia).
Domború aczélpenge; 77 cm. hosszú, hajlatmagassága 160, a penge, 

Nagy Péter diszkardja is ilyen formájú volt.
7*
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egyik oldalán thugrás czifrázatú törökfó fölött nyolcz- 
ágú csillag, ezalatt «fringia» felírás, másikán ugyanezen 
alak, fölötte fogyó holdnegyed, kebelében hatágú csillag 
látszik. Fogantyúján a markolat 30—30 bordás fa, kard
keresztje, kengyel, kupak s markolatgömb, valamint a 
markolatszegecsek ezüstből valók. Markolatgömbön, ku
pakon s a keresztvas védpántjain, s kengyele alján 1 — 1 
kilenczágú koronából kinövő kardot tartó oroszlányos* 
ezüst czímer. A fekete chagrin bőrrel bevont hüvely fog- 
lalványa, jelesül (kétfelöl a föntebbi czímerrel) szájkari

kája, középső pántja (ugyancsak 2 — 2 czí
merrel) s hosszúdad hatolj ban végződő su
garas sarúja, valamint hordókarikái ezüstből 

valók. Ötvöbillogja.
Gr. Bánffy György tulajdona

4 9  Kard (spádé).
Egyenes, 13 fokú csúcsban végződő, 87 cm. hosszú, mindkét lapján 

kétfejű sassal díszes aczélpenge. Fogantyúja aranyos-ezüst. Veres bársony
nyal borított fa hüvelyén a szájlap két szorító pánt s a sarún virágos ara
nyos ezüst lapok. Két hordó-karika aranyos ezüst.

Gr. Bánffy György tulajdona.

5 0  Kard (spade).
Sima, tömpén végződő, aczélpenge. Hossza 92 cm., a mindkét felöl 

való vérárok hossza: 52 cm. a pengén. Fogantyúja: 28 bordás fekete 
bőrrel bevont fa, kúpakja arany-ezüstös lap, rajta nap, alatta virágok, mar
kolatgömbje kagylós rózsa, mely előrenyúló arany-ezüst lapra van erősítve. 
A kereszt védő ágait aranyos bélésű ezüst szegek erősítik a markolathoz. 
Hüvelye fekete chagrin-bőrös fa. A foglalvány s a két hordókarika arany
ezüstösek. Szájkarika s lapja, felső, középső és alsó pántja rózsás czifráza- 
túak, ez utóbbi alatt két oldalpánt nyúlik a sarúhoz, melynek lapjain pimpős 
rózsában két átfúrott czölöp látszik. (17. századbeli dragon tiszti kard.)

Gr. Teleki Samu tulajdona.

51 Kard ( Schwert).
Domború, 5 cm. széles, 82 cm. hosszú aczélpenge, hajlatnagysága 130. 

Fogantyúján a markolat 3— 3 aranyos szeggel megerősített, háromrétű 
kanyarodott gömbü csont, aranyospánttal az oldalán. Aranyos-ezüst ke
resztjének ágai lefelé hajló egy-egy sárkányfejben végződnek, a védő pán
tok félkörös czifrázattal ékes béllésü lapján aranyvirágos egyveleg. A fog-

’ Bánffy-czímer elmosódva.
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lalvány aranyos ezüst, azonképen a két karika, karika lap, első s középső 
pánt meg az ékben végződő saru tulipántos és háromszögű göbecses diszí- 
tésüek. Állítólag az a kard, melyet gr. Teleki Mihály a zernyesti (1690) 
csatában viselt.

Gr. Teleki Samu tulajdona.

5 2  D iscard  (fringia).
Etetett, homorú aczélpenge, hossza 81 cm., hajlatnagysága 140, vér

árok hossza 69 cm. A pengét mindkétfelől trofeumok ékesítik. Fogan
tyúja ezüst, markolata vésett ezüst munka; kupakját, a két vésett mivü 
keresztágat, a védő pántokat s a kengyelt marmarosi gyémántokkal bo
rított virágzatok takarják. Markolatgömbje egy nagy csiszolt hegyi kris
tály. Hüvelye fekete bársonynyal borított fa, foglalványai vésett ezüst 
mivüek, kristályokkal kirakott csábrág formában; csusztatója és hordó
karikái ezüstből valók.

Gr. Szapáry Géza tulajdona.

5 3  D if-kard.
Dömöczki aczélpengéje 65 cm. hosszú, köldökén 55 cm. széles, haj- 

lása 17 fok. Penge külső felén keleti díszítés és felette arab mondat, belső 
felén ugyanily díszítés közt növő holdnegyed előtt három hat-ágú csillag 
van beedzve. A penge köldökétől a csúcsig mindkét lapon 30 cm. hosszú, 
beedzett keleti díszítésű kettős szélű domborlap vonul végig, a penge-fok 
8 cm. virágos ékítésü. Görbe markolatának s a kereszt külső fele ezüst 
lemezzel és szélesebb lemezes kék, sárgás és fehéres színű tulipán-kelyhet 
és viráglemezeket képező három gyöngygyei borított zománczozattal van 
borítva. A belső lap érdes felületen vert virágdíszt tüntet fel, míg a felfelé 
görbülő keresztágak gombban végződnek. Fekete bársonynyal borított, a 
foktakarón arany skófiummal kivarrott fahüvelyén a foglalványok, jelesül 
a szájpánt, a két szorító s az ezüst csusztatójú saru a fogantyúéhoz hasonló 
zománczozatúak; rajtok négy gyöngy. Hordó-karikái ezüstből valók.

Ipolyi Arnold tulajdona.

5 4  D iscard.
Domború aczélpenge. Hossza 78 cm. Mindkét oldalán 57 cm. hosszú 

kettős homorrágat. Hajlatnagysága 160. Fogantyúja: a markolat, kereszt, 
annak védő pántjai, s a kengyel úgyszintén a csavaros markolatgömb vi
rágos domborművű ezüst. Vörös bársonynyal borított iahüvelyének oldal
lapján a szájtól az első pántig ezüst lap, azontúl ezüst skofium fut végig 
a sarúig. A foglalvány pántjai — van kettő — a sarú és csúsztatója s a 
hordó csatok domború ezüst munka.

Gr. Pálffy Lipót tulajdona.

5 5  D iscard.
78 cm. hosszú, 18 fok hajlású, étetett, virágos dömöczkölt penge,



102 F egyverek  a X V I—X IX . századból.

vércsatornája 49 cm. hosszú. Domborművű ezüst fogantyúján a markolat 
oroszlán-fejben végződik, külső lapján Magyarország, belső lapjain Erdély 
czímere; a kereszt testfelől álló része kos-fejben végződik; közép-lapján 
domborműben két magyar alak. Ezüst hüvelyén a szegély domborműves 
s a három foglalványon két-két czápás alapon kivert férfi-alak látható. 
Saruja gömbben végződik.

Az orsz. magyar parműv. muzeum tulajdona.

5 6  Modern, fringiás discard.
Domború, kettős vérárokkal ellátott aczélpenge. Mesterbillog mind

két felől: nyolczágú csillag. Hossza 76 cm., hajlatnagysága 190. Fogan
tyúján a 10—10 arany tojásdad, mélyedésü bordával borított fekete bő
rös közök, melyek — közül a három felső lakkos — famarkolatot 
takarnak, a markolatkupak tört vonaldíszítésü lapok határolta aranyos 
lap, mely rózsás gömb födte oroszlánfőben végződik. Ennek fogai 
közül hajlik a rózsás belü fonódzó diszítésü kengyel, mely valamint a 
hozzá erősített s ugyancsak ily diszítésü kicsi oroszlántőben végződő pán- 
tos kereszt aranyból valók. Hüvelye kék bársonynyal borított fa, ütő lapja 
felől arany zsinórral kivarrva, foglalványa, vagyis a szájkarika s lapja, 
középső pántja s a csúsztató, rózsás gömbben végződő, csábrágforma tört 
vonalos ékességü sarúlap, karikástól aranyos.

Gr. Károlyi Gyula tulajdona.

5 7  OIas{ discard.
Ghisi mester munkája. Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

5 8  Kard, spanyol módi discard.
Külső lapján a csúcsig terjedő bordás horonyos, mellső élén 38 cm. 

hosszú kettős domborvonallal mellékelt kettős vérárokkal ellátott 78 cm. 
hosszú egyenes aczélpenge. Mindkét pengelapon virágos díszítés, a külsőn:

Si Deus Pro nobis *+
Quis Contra nos +

felírás. Fogantyúján a markolat, kupak s a domboralakú markolatgömb ké
pében szolgáló nyúlvány arany-ezüstözet, a csavaros végű ugyanily mate- 
riájú kereszthez a kurtább védőágak rózsával vannak erősítve. A markolat 
és kupakszegek ezüstből valók. Hüvelye fából; foglalványai: a két egyen- 
közü oldalpánt, a sarúlap pántjai festett kék, zöld, veres festett alapú 
zománczosak, ugyanígy a négy hüvelykarikák. A hordókarikák, szájpánt 
és sarúlap arany-ezüstösök.

Gr. Zichy Edmund tulajdona.

5 9  Gyermekkard.
61 cm. hosszú, 14 fokban hajló, aczélpenge. Külső felén fogyó hold-
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negyed, alatta, fölötte három csillag. A penge belső oldalán: «Fringia» 
fölírás. Fogantyúján, valamint a hármas csábrág-fornta szorítóval megpán

tolt, fekete bőr borította fahüvelyen, aranyos-ezüst lemezen, festett zomán- 
czú tulipántok, lombdiszítés között.

Az országos iparművészeti Múzeum tulajdona.

6 0  Gyermekkard.
Homorú, etetett tömpén végződő aczélpenge; hossza 46 cm. Fogan

tyúja arany-ezüst, virágos. Markolata könyök-formára végződik, penge- 
szoritója és kupakja síma lap; keresztjének ágai az oldallap ‘és a markolat 
felé kajlák, gombban végződök. Hüvelye, mely gombban végződik, vala
mint a hordókarikákba illesztett láncz, arany-ezüstösek; a hüvely maga 
domború, virágos.

Gr. Hunyady László tulajdona.

61 Kociperd (Degen).
76 cm. hosszú aczélpenge, rajta aranynyal berakva két férfi-fej". Mar

kolata sodronyos arany. Kengyele, szúró laptartója arany láncz; a szúró 
lapon czápás alapon vadászatot jelképező dombormü-alakok. Ugyanilyenek 
a gombon s a kengyel védő élén. Czápás tokjának felső foglalványa és 
hüvelye aranyos ezüst.

Vigyázó Sándor tulajdona.

6 2  Kociperd (Degen).
81 cm. hosszú, 3 élű aczélpenge. Markolata, kengyele és szúró-lapja 

hegyi kristályos angol aczél. Vászon-hüvelyén három foglalvány.
Vigyázó Sándor tulajdona.

6 3  Ceyloni kard.
59 cm. hosszú, i4°-ban hajló aczélpenge, kívülről aranyos keretben 

szörnyfejü arany oroszlán, belül szörnymadár; pengetartója a pengét maró 
kétfejű sárkány, kengyele tarajos kígyó, rajta a sárkányfejü oroszlán, mely 
ugyancsak a két kigyósfejü kereszttel van összenőve; markolata fából fara
gott, kirakott tarajos sárkány fej. Hüvelye bádoggal borított ébenfa.

Vigyázó Sándor tulajdona
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6 4  Tőr.
39 cm. hosszú, 7 cm. széles, 21 cm. hosszú vágatú kétélű pengéje 

aczél. Nyele s tokjának foglalványai ezüst virágos dombormívezetüek. 
Tokja kagylós bütyökben végződik.

Gr. Bánffy György tulajdona.

. 6 5  Tőr.
25 cm. hosszú, felfelé hegyesedő, alól arany berakáséi aczélpenge, mar

kolata öntött és vésett arany-ezüst munka, virág díszítésekkel és szalag- 
pantallérokkal, gombján két Medusafő között egy-egy Harpya; a kereszt 
föl- és lefelé görbülő sasfejü hermákat tüntet fel; külső és belső oldalán 
nyelve, oroszlániejekkel. A tokon elől fonott és fontsugarú körded aranyos 
ezüst díszítés, hátúi leveles czifrázat. A gombot két Medusafő képezi. 
A gyártó jegye.

Gróf Andrássy Manó tulajdona.

6 6 Tőr.
Aczélpengéje 15 cm. hosszú, 4°-ban görbült, csontnyele indoperzsiai 

fogású. A czápás hüvelyen lévő ezüst foglalványokon fekete zománczú 
tulipánforma virágok.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

6 7  Tőr.
Végig árkok, mindkét felől domború, kétélű aczélpenge, hossza 35 cm., 

szélessége 3 cm.; pengeszorítója levelesdiszítésü arany; markolata lombos 
arany-ezüst, ezüst; ép ilyen a tok, melyen egy aranyos ölyv csap le 
egy lombos fatörzsén ülő fáczán madárra. Van bélyege.

Gr. Zichy Edmund tulajdona.

68 Tőr.
26 cm. hosszú, 55 cm. széles középdudorú kívül, belől virágzattal 

vésett aczélpenge. Hüvelye s markolata csontiaragvány. A markolat gömbén 
nyugvó himoroszlán, külső lapján ölelkező nő és férfialak, túliapján mez
telen leplét feltáró női alak. Öt vert díszítésű ezüst pánttal megerősített 
külső hüvelylapján az első negyedben két várfal tövében térdelő kardos 
alak, a jobb felőlin sisak, a második negyedben egy térdelő hegedűs és 
egy polgár térdelő helyzetben, a harmadik negyedben egy oszlopot támo
gató két oroszlán. A hüvely hátsó lapján körded virágos díszítésben a 
Sforza-czímer. Utánzás.

Vigyázó Sándor tulajdona.

6 9  Tőr. .
i i  cm. hosszú, négy-négy ponttal átfúrt csatornájú aczélpenge'. 

Ezüsttel, pánttal. Markolata s gombja festett zománczos kék-vörös-zöld 
négy és ötlevelü virágokkal s tulipánokkal ékes, ugyanily kék festett



zománczos sávú gömbökbe görbülő keresztje és az érdes ezüst alapú 
hüvely.

Vigyázó Sándor tulajdona.

7 0  Tor.
12 cm. hosszú, négy lyukú, csatornás a pengéje. Szarúnyelén áttört 

ezüst munka, rajta rubintok és smaragdok. Ugyanilyen a barna bársony 
boritotta hüvely.

Echerolles Sándor tulajdona.

71 Tőr.
Pengéje 12 cm. hosszú. Markolata 15 cm. hosszú csontfaragvány, 

melyen az ülő Bacchus s felette két összefonódó gyermek látszik. Kereszt
szárain két keselyüfej látszik. Ezüst hüvelyének külső felén pettyes, dülé- 
nyes a diszítés.

Echerolles Sándor tulajdona.

7 2  Tőr.
Kettős vágású, közepén hornyolt, 13 cm. hosszú, áttört aczélpenge. 

Gombos markolata fekete zománczos alapon koczkadiszben négylevelü virá
gokkal béllelt, ilyen a hármas kajmójú kajla-kereszt, melyen kívül ülő sas, 
belől bagoly látszik aranyos ezüst pajzs foglalványban. Foglalványain 
ornamentalis ékítmény fekete zománczos alapon.

Vigyázó Sándor tulajdona.

73 Kisded tőr.
Horogban végződő pengéje 11 cm. hosszú. Markolata csontfaragvány. 

Derékig mezítelen nő kelyhet tart, a keresztágak végén két lárva. Hüvelye 
érdes ezüst alapon festett zománczú kék, zöld tulipántos virágokat tüntet elénk.

Vigyázó Sándor tulajdona.

7 4  Hegyes tőr.
104 cm. hosszú, egyenes aczélpenge, csúcsánál kétélű, markolata zöld, 

kék, tulipántos és türkiszes magú, hat szirmú virágokkal tarka aranyos
ezüst lemez, végén egy türkisz, a kereszt szárai gombosak. Ugyanilyen a 
felső foglalvány s a két szorító küisö lemeze, belső része sima alapon 
tulipántos és rózsás díszítésű.

Hg. Esterházy M. tulajdona, Fraknó.

75 Hegyestőr (Stöcher).
Két élű, aczélpenge. Hossza: 111 cm., a keresztben végződő két 

homorrágat hossza 26 cm. Bennök e felírás:
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Aranyos-ezüst fogantyújának befelé görbülő ilyetén materiájú markolata 
három rózsával van kiverve, ilyen a gömbje is. Keresztjének ágai kigyó- 
fejekkel végződvén a penge felé görbülnek, védő ágai pántján négy szirmú 
ékes rózsák. A hüvely karmazsin bársony nyal borított fa. Foglalvány, hordó
karikák ezüst-aranyosak. Szájkarikájának fonott két-két liliomos hegyű 
kilencz rendű virágos magú dűlő négyszöges rekeszekkel ékes, lapja a 
képső pánttól a hat aljú süveges gümőben végződő hüvely, két virágos 
fiók pánttal s a föntebbihez hasonló diszítést vall.

Gr. Telekj' Samu tulajdona

7 6  Hegyestőr (Stöcher).
Négyélü aczélpenge, hossza: 137 cm. Fogantyúja 36— 36 bordás, 

fekete bőrrel bevont fa, keresztje négyágú a két rövidebb védőpánt mar
kolatának kupakja virágos, gömbje kagyló, közepén rózsa, mindkettő ezüst. 
Hüvelye fekete chagrin-bőrrel bevont fa, foglalványai: három van, egyen- 
közü virágos lapokhoz erősített karikástól együtt, valamint virágos sarúja 
ezüstből valók.

7  7  Keleti gyilok.
Pengéje homorú, mindkétfelől hullámos, dömöczkölt aczélpenge. 

Hossza 35 cm., hajlat nagysága 130; mindakétfelől aranynyal béleltek. 
A pengén mindkétfelől aranyos török felírat: Markolata ködökben vég
ződő jáspis; pengeszorítója arany-ezüst, virágos. Fahüvelye veres bársony
nyal vagyon borítva. Szájpántja és kicsided horogban végződő az előbbi
vel belső felén arany skófium varással egybefüggő borítója aranyos, török 
írással és czifrázattal berakott vas.

Dessewffy Pál tulajdona.

78 Indo-pergsa gyilok.
Mindkét lapján aranynyal berakott aczélpengéje 30 cm. hosszú, i i °  

hajlik, kétielől domború széllapokkal. Markolata s tokja vájt és festett, 
kék, arany, zöld zománczczal ékes, rajta zöld pillék, aranyfarkú zöld papa
gájok, fehér-vörös tulipántok és virágok.

Gr. Széchenyi Béla tulajdona.

79 Indo-pergsa formájú gyilok.
31 cm. hosszú, n°-ban  görbülő, domború középső éllel ellátott két

élű aczélpenge; markolata aranyos-ezüst, kupája és kézivei czápás alapon 
vert virágos, tetején egy rubint. Tokja mindkétfelöl czápás alapon vert 
virágos, hegyénél sodronyos ezüst van, mely kajmóban végződik. A hü
vely mindkét oldalán jelvény.

Az erdélyi muzeum régiségtárának tulajdona.

8 0  Indo-mugidmán gyilok.
Dömöczkölt, mindkét felén domború éllel ellátott, kétélű aczélpenge.
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Fogantyúja aranyos rózsában foglalt álékkőben végződik. A markolat 
berakott aranyos lombu kék zománczczal ékes. Hüvelye fa, rajta mintá
zott fa, festett zománczos virágokkal ékes lap.

Gr. Tisza Lajos tulajdona.

81 Török gyilok (Jancsik).
21 cm. hosszú, 9°-ban görbülő, közepén domború emelkedésű aczél- 

penge; búbos markolata csont, keresztje a koronás pengeszorítót harapó 
kigyó, melyet kétfelől kék zománczos alapon arany háromlevelü virágok 
környeznek. Hüvelye czápás alapon vert keleti Ízlésű virágzat és kék zo- 
máncz alapon aranyos díszítés, belső lapja sima, felül rosetten a hordó 
karika, a sarú bogyóban végződik.

Hg. Esterházy Miklós tulajdona, Fraknó.

8 2  Hand^sár.
Futtatott, domború aczélpenge, hossza 53 cm., hajlatnagysága i i° ,  a 

penge külső és belső felén türbés ékítés, az előbbiben török felírás. Mar
kolata s villája csont. Nyelét arany-ezüst, 8 korállal ékesített, virágos 
pántozat fogja körül; a pengeszorító s annak lapja rekeszes, arany-ezüst 
mivü. Hüvelye közönséges fa.

Kiállítja Selmeczbánya városa.

8 3  Hand^sdr.
Homorú, 56 cm. hosszú aczélpenge. Oldallapján 42^5 cm. hosszú 

homorrágat vonúl végig. A penge külső lapján aranyos török türbe-diszí- 
tés, belső felén thugrás felírat, rajta ez évszám 1559. Fogantyúján — mely 
pengeszorító pántozatával együtt rózsás balkáni ezüstmű — a hátsó villás 
szárny rózsás ezüstlap. Hüvelye ezüst, szájánál aranyozás nyomaival, öt 
reczés-virágos ezüst darabból van egybeforrasztva, a második ezüst pánt 
belső felén tüszü fülecske.

Dessewffy Pál tulajdona.

8 4  Kés.
Dömöczkölt pengéje 27 cm. hosszú. Nyele és sisakban végződő — 

aranyos szájkarika és derékszorítója lévén — nyele és hüvelye kék alapú 
aranynyal szegélyű sávok közt vörös-fehér-kék-arany-zöld festett és vájt 
zománczú csokrokat tüntet föl vörös alapon. .

Gr. Zichy Edmund tulajdona.

8 5  Kés.
Nyele 16 cm. hosszú. Csont nyelét vert virágdíszszel ékes pántok és 

kúpok borítják. Nyelén a szájfoglalvány s a türkisz gombú sarú-gerinczes 
recze diszüek, a borító ezüst lapon domborművű indázat és cartoucheok.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

Kés.
150 kívül aranyvirággal berakott pengéje 9 cm. hosszú. Nyele karneol,

8 6
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rajta gombokkal pántolt aranyos borító. Bőrrel bevont hüvelyén a száj
karika mellső része rubint-sor, a foglalvány érdes alapon veres-zöld festésű 
zománezos virágzat, azonkép a smaragddal béllelt gombban végződő saru.

Gr. Andrássy Gyula tulajdona.

8 7  Csákány.
Czápás nyele ezüst sodronynyal van körülövedzve, hossza 82 cm., 

három foglalványa dombormivü, ezüst virágos, nyele tövén a Forgách- 
ezímer, fölötte 1576. évszám, modern írással. A csákány maga pikkelyes 
vertvas, fölötte 7 levelű virágos lapon ezüst gomb.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

88 Csákány.
Czápás, alul fekete zománezos rozoga hüvelylyel takart, alul kardot 

tartó, közben csillagos, kart magában foglaló czímeres nyele 74 cm. hosz- 
szú. A 20 cm. hosszú vascsákányt indás fekete zománezos ezüst lap borítja, 
ugyanilyen a nyél felső hüvelye.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

8 9  Csákány.
Csákánya vas, hossza 16 cm. 67 cm. hosszú. Botja pikkelyes ezüst

pánttal van borítva. Elöl koszorúban a Péchy-család czímere: hármas 
halmon a kiterjesztett szárnyú holló, hátúi ugyancsak koszorúban a 
P. P. betűkből álló monogramm, alatta az 1695. évszám, miből követke
zik, hogy a csákány Péchy Ferencznek Dadai Nagy Borától született har
madik fiáé Pálé lehetett. A kilencz domborműves ezüst indával borított 
czápás nyél alsó borítója pikkelyes ezüst pánt.

Péchy Gábor tulajdona.

9 0  Csákány fej.
Vas, ezüst virágos diszítéssel, benne klárisok; nyele hiányzik.

Kiállítja Szitányi Bernát.

91 Buzogány.
Aranyos-ezüst, pék-zöld lestett zománezos virágos díszítésű; 57 cm. 

hosszú, hatmezejü takar° va  ̂ záródó nyelén három szorító. Nyolczmezejü
gombja ugyanily anyagú s díszítésű, búbján füles hatmezejü gomb.

Kiállítja özv. gr. Teleki Sándorné.

9 2  Buzogány.
Nyele 61 cm. hosszú, arany-ezüst sodronyos hüvelyét vésett és vert 

arany-ezüst virágos, türkiszekkel borított, hüvelyek borítják, két szorítója 
közt öt-öt türkiszes pántlap; ugyanilyen mívezetü a buzogány gombja, 
mely dülényekre van osztva és három rend türkiszszel ékesítve; lelső 
gombját türkiszes koszorú övedzi.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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9 3  Buzogány.
Sodronyos ezüst lappal borított nyele 61 cm. hosszú. Foglalványai: 

aranyos ezüst áttört hengeröv díszszel ékes mív, a szorítóké: czápás ala
pon virágdiszítés. Aranyos vasgombja központilag a nyélre mint tengelyre 
illesztett kilencz egyenszárú háromszögből áll. Búbja tizenkétszirmú aranyos 
rózsára van illesztve.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

9 4  Buzogány.
Ezüst sodrony-hüvely borította nyele 51 cm. hosszú. Három szorítója 

áttört aranyos ezüst. Ugyanily anyagú foglalványain vésett keleties diszítés. 
Aranyos vasgombja tizenkét ötlevelü virágokkal áttört czikkből áll.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

9 5  Buzogány.
Sodronyos ezüst lappal borított nyele 56 cm. hosszú. Foglalványai s 

két szorítója aranyos ezüst czápás alapú vert munka, rajta virágos diszítés. 
Gombja kilencz, egy csonka csillagokkal s bogas keresztekkel áttört ara
nyos vasczikkekből áll, fölöttük aranyos ezüst búb.

Kiállítja gr. Andrássy Manó

9 6  Buzogány.
Nyele 57 cm. hosszú vas, melyet 28 cm. sodronyos ezüst lap és négy

szögekkel borított aranyos-ezüst érdes lap borít. Gombján csillagos-virágos 
arany diszítések s egy G : M : betűkkel körített kardot tartó kar berakva.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

9 7  K. Buzogány.
Ezüst aranyozva. Vert, vésett és áttört munka és niellirozott díszíté

sekkel. 2 sima gyűrű által tagolt nyelét keleti ízlésű levéldiszítések bo
rítják, végét viszont hét áttört dob képezi. Hossza 0.57.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

9 8  Kégi buzogány.
Fanyele 17 cm.; vasgombjának 8 szára van, kiverve ezüst szegekkel, 

élein ezüsttel megpántolva. Rajta fölirat: Bochkainak Angjala nagy ambreus 
laboncznak meg diabolussa 1606. A gomb ezüst pánttal van a nyélhez erősítve.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

9 9  Gombos buzogány.
Nyele 615 cm. hosszú, aranyos-ezüst virágos lap borítja, a 11 cm. 

hosszú virágos tusaszorítót kivéve, dudorodásokba türkiszek illesztvék; 
gombján rubintos magú chalcedon aranyos-ezüst lapon ugyanolyan forma 
türkiszek s két rendbeli párhuzamos körben 10 chalcedon lap: felül 6, 
alul négy.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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1 0 0  Buzogány.
Aranyos, három darabból összetett nyele 55 cm. hosszú, harangalakú 

gombban végződik, a nyél virágos. Gombja 12 virágos hajlított aranyos 
gerinczböl áll.

Kiállítja gr. Károlyi Lőrincz.

] 01 Gombos buzogány.
Bőrrel bevont, felül, alól síma reczés szorítókkal erősített, ezüstlappal 

borított nyele 61 cm. hosszú. Nyolcz koczka-díszes pantallérral mezőkre 
osztott felül rózsás gombját ezüstlap takarja.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

1 0 2  Gombos buzogány.
Nyele 47 cm. hosszú. Vasa virágos-ezüst pántozattal és sodronyos 

hüvelylyel borított, ugyanilyen a virágos karéjjal nyeléhez erősített büty
kös gomb.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

103 Csillagos buzogány.
Bőrrel bevont nyele: 52 cm. hosszú. Rajta czápás aranyos ezüst 

alapon elszórt dülények. Van négy öreg rendű s nyolcz kisebb négy lapú 
vascsillagja, tetején vasgomb.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

104 Szárnyas buzogány.
Érdes alapon koczkás diszítésü, három szorítós aranyos ezüst lappal 

bevont, felül vasnyele 57 cm. hosszú. Tengelyére hét négyszögü szárny 
van illesztve.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

105 Dís^bujogány.
Szárúból készült, közepén aranyos-ezüst dudorú s végén ugyancsak 

ilyen lappal borított nyele: 54 cm. hosszú. Gombján négy virágos pánt, 
négy sima mezőt vág, tetején jáczintkő.

Gr. Bánffy György tulajdona.

106 Dis^biiTogány.
Nyele 36 cm. hosszú, alól zöld, veres, fehér, virágos, 6 renddel zomán- 

czozott aranyos, ezüst vert munka. Gombján hét karéjú zománcz között egy 
rubint; fogója csiszolt üveg, felső pántja a felső rubintos búbig ugyanilyen 
zománczú. A buzogányt öt csiszolt, türkiszekkel borított, több helyütt 
bemélyedt és aranyozott szárny képezi.

107 Buzogány.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Nyelének középrészén czápa- 

bör alapon sima aranyozott szalagok tekerődznek, mig két végén egymásba
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fonódó keleties lombdiszítések cartoucbeok vannak kiverve. Gombját sima 
szalagok szegletes mezőkre osztják, melyekben cartoucheok közepette tür- 
kiszek, gránáthéjak és zöld üvegek foglalnak helyet. Hossza o‘68.

Kiállítja gr. Teleky Sándor.

108 Dísybu^ogány.
Barna bársony nyal bevont, oldalain ezüst szegekkel kivert nyele 41 cm. 

hosszú. Foglalványa vésett cartoucheokkal és pikkely díszszel ékes. Gombja 
tizenkét faragott levéldiszítésü czikkböl áll, búbján rubintkoszorúban egy 
öreg türkisz.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

109 Sisak.
Átmérője: 21 cm, magassága: 16 cm. Vasból való, telületén vésett 

berakott aranyos virágdiszítés, a fődön tizenöt rózsa. Búbja aranyos gomb. 
Nyakvédöje négy színből áll, 17 gombbal, az ellenzőn 8 gomb. A fül
védőkön két dombor-cartouche, és 14—14 aranyos gomb. Burgundi forma.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

110 Piishapor-siaru.
Bronz aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hengeralakú, két 

rövid ágra oszlik. Elöl ostrom készülékekkel környezett vár, alatta harczoló 
alakok domborműben. A két ág között áttört csuklóba járó fedél ezüst 
óralapot takar. A jobb ágon alul Dávid, a balon Goliáth. Hátul keleti 
Ízlésű, ékezett lombdiszítés és csuklóba járó kapcsos fedél vésett lombok
kal. Tetején fedél és a puskapor kiöntésére szolgáló cső. Hossza o'iy.

Kiállítja b. Apor Károly.

111 Lőportarlő.
Fekete, hajlott szarv, öntött czafrangos ezüst szorítóval, s lánczczal. 

Fedője áttört, ezüst mív. Csukója delphin, lapján czímer. Lövészek és lo
vasok használták az efféle szarvakat, leginkább a XVII. század első felé
ben. Fedője egyúttal a por mértékéül szolgált.

Vigyázó Sándor tulajdona.

112 Lőpor S7va rv.
Két — ösztörü formára — elhajlott tartója 

csontból való. Külső felén vésett rajz, benne 
négyágú szájában szőllőgerezdet tartó, orrlyukán 
nyíllal átlőve egy álló szarvas, háttérben hegy
tetőn kastély és a déli nap látszik, alul 1696. 
évszám. A jobb felől való tartón páva, a balogon 
nyilas amorette látszik. A szarv száján ezüst 
pánton felirat. A külső borító lapon Teleki- 
czímer, körötte: PAVLUS S R S COMES TE-

113

Magy. tö rt. ötvösm ű-kiállítás. IV.
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LEKI DE SZÉK Ao 1711. A pánt fölött a dugó lap ezüst lemezén mó
kus van bevésve. A jobbik tartó felirata:

lUVENEs IfONES B4UP0VAW TUR AT% ESURIUNT. 
QUSRENTí jwEW JEHMPI0)WSNTUEO BDN0-B.MŐK1T

-tA T T  OLLIS TAN QUAK MONOCEROTIS CORNU 
KM EU HPERFUNDENDO OLEOVIPJENTI IW» XCH

A baloldalié:

e ^ I C U T  C E R V U S  Cis C IT A T  A D A Í V E  0 5  A Q U A R U M  
y & S I C  A N I M A T I E A  G l2C ITA T A D T E P E U 5  Psáv , X L 1 I

Ö zv . gr. Teleki Sándorné tulajdona.
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GR. ANDRÁSSY GYULA TALPAS POHARÁN MESTERJEGY.

o y .  sz,.

NYOLCZADIK SZEKRÉNY.
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TIZENEGYEDIK SZEKRÉNY.

STIHN TAMÁS MESTER MUNKÁL

1 Ba. Kanna.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött vert, és vésett munka. Az alap 

ezüst, a diszítés aranyozott. Elengeralakú teste alul kiszélesedik. Alján 
satyrfejjel ékes, nagyobb lambrequinek, kisebb, tojásdad cartoucheokkal vál
takoznak ; mindkétfélében gyümölcsök reszelös alapon. Száját fenn, tagolt 
gyűrű szegélyzi. Alatta három liliomvégü lambrequin, angyal fejekkel. 
Az egész diszítés lapos, bevert és körvonalozott; az árnyékolásokat pedig 
apró pontok jelzik. A kancsó testén három cartoucheban: THOMAS. 
SITIIN. 1603. Elöl a következő felírat bevésve: • IN • HONORE • M • 
DEI • ET • RÁONEM • ECCLZE • ORTHOD • SZENDRO. OFEE- 
RVNT • GRATO • ANIMO • GROSVS • D • ANDR ■ ZAKANI • 
IVNIOR • WSCOM • COTVS • BOR • NEC NON • ANNA STEN- 
CZEL • CONSORS • EIVSDEM ANNO • 1665. DIE • ZO • IVLY.

Csuklóban járó fedele tagolt, domború levélkoszorúval ékes. Tetején czik- 
kekkel szegélyzett, tagolt gomb. Hátúi kétágú, hajlott szarv. A csuklón két 
dombormívü, antikformájú, koronás fej. Füle hajlott, pánczélos férfi her-
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maval díszített. A fedél belsejében öntött dombormű : két edényből kinövő 
virágtőre helyezett boton lekötött újjú, gitározó férfi ül. kénekén 
a mesterjegy fekete zománczos alapon. Alján a mester bélyege 
kétszer beütve. Magassága 0'275.

Kiállítja a szendrői ref. egyház.

2 Ba. Fedeles kupa.
Ezüst, aranyozott. Öntött, vert és vésett munka. Talpa tagolt, részint 

álló vert czikkekkel ékes. Hengeralakú testét úgy alul mint szájánál, tagolt, 
párkányos gyűrű szegélyzi. Testét domborúra kivert, sárkány — és satyrfejü 
lomb és cartouche — borítja, közötte ezenfelül gyümölcsöket s három fejet 
is látunk. Az egyik elől bajuszos és szakállas férfi, a másik kettő pedig maga
san fésült göndörhaju nő. A díszítés alapja ponczolt. Fedele szintén tagolt, 
gyümölcsös cartoucheokkal és a talphoz hasonló czikkekkel czifra. Közepén 
gomb, melyről a díszítmény letörött. Hátul hajlott szarv cherubfejjel. Csuklyó 
gombján az előző számhoz hasonló fej. Füle hajlott gyümölcsköteggel, s női 
hermával s ennek alatta bajuszos és szakállas mascaronnal van ékítve. A fedőn 
belül nőfej töredéke. Alján a mester bélyege kétszer beütve. M. o*i8.

Kiállítja özv. Schul Henrikné.

3 Talpas pohár.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Vert munka. Síma pereme vízszintes. 

Talpát testétől tagolt gyűrű választja el. Ennek felső oldalán nagyobb liliom- 
végű gyömölcsü lambrequinek, kisebbekkel váltakoznak. Alatta pedig liliom- 

végű szegfüves lambrequinek. Felső kissé kihajló szélén szintén 
nagyobb liliomvégü lambrequinek, — melyekben göndörhajú 
hosszú homlokéi gyermekfejek vannak — és kisebb gyümölcsösek 
beverve. Alján a mester bélyege.

Kiállítja b. Radvánszky Béla.



Ö T Ö T ) I K  T E T E M .

I.

Evőeszközök, asztalra valók, X V II—X IX . század. Rococco.

Kupa.
Fedeles, ezüst, részben aranyozva, vert díszítéssel. 3 lábon áll, alján 

bevésve és beütve 3 bélyeg, az egyik olvashatlan. Magassága 0 'i8  m.
Kiállító gr. Apponyi Sándor.

Fedeles kupa.
Ezüst részben aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Kerek alacsony 

talpát virág és levél füzér díszíti. Hengeralakú testén Mózes feltalálását 
látjuk domborműben. Fedelén virág, levélfűzér és két 
hajlott szétágazó szarvban. Közepét egy medaillon fog
lalja el, benne női mellkép. Hajlott füle öntött. Kupa 
szélén két bélyeg, fedelén ugyanaz. Magassága o’iy, 
átm. o. 117.

Kiállítja br. Rédl Béla.

Fedeles kupa.
Ezüst részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Pereme csip- 

tetett. Talpa tagolt és egyes levelekkel ékes. Hengeralakú testén az eunuch 
megkeresztelését látjuk kiverve. Szélén sima szalag. Ta
golt fedele szélén szintén csiptetett s felső mezején pedig 
gyümölcsökkel díszített. A fedő közepén gomb, hátul 
hajlott két ágú szarv ül. Füle hajlott. Fedelén és szélén 
ugyanaz a két bélyeg. Magassága o'iyG. Átmérője 0‘ii2 .

Kiállítja Szabó Józsefné gr. Haller Fanni.

Fedeles kupa.
Ezüst, zöld és vöröses aranynyal aranyozva, vert és vésett munka. 

Pereme kerek, tagolt talpa cartoucheokkal díszített. Hengeralakú testén sze
relmes párok mulatnak, domború. Eapos fedelén érem : csókolódzó pár, 
SVSTINEMUR CONCORDIA, a fedő belsejében az érem hátán vesze-

Magy. tört. ötvösmű-kiállitás. V. I
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kedö házaspár DISCORDANTIA PESSIMUS felirattal. Vert füle felett a 
fedőn 3 tollalakú szarv. Aljában érem beeresztve, melyen egy oldalt orosz
lánon lovagoló Amor: AMOR VINCIT OMNIA. A másikon házasságra 
vonatkozó allegoria, MANUS MANVM LAVAT felirattal. Újabban ara
nyozva. Magassága 0'20, átm. 0’0i2.

Kiállítja br. Rédl Béla.

Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Pereme csip- 

tetett. Talpát domború szőllőfürtök és levelek diszítik. Hengeralakú testén 
Polykrates gyűrűjének feltalálása van kiverve. A kupa szélén két kiálló 

lemez, kissé zárt gyűrű 4 bevésett vonallal. Födele csip- 
tetett szélű virágokkal és gyümölcskötegekkel ékes. Kö
zepén gomb ül. Hátul két ágú hajlott szarv. Füle hajlott 
és női hermával diszített. Peremén testén és födelén két- 

két bélyeg Magassága 0’i6, átm. O’i i i .
Kiállítja b. Apor Károly.

Fedeles kupa.
Ezüst, részben aranyos. Öntött, vert és vésett munka, elefántcsonttal 

diszítve. A talp alaprajza tojásdad. Hullámos peremére két visszahajló és 
egy előre nyúló levélből alkotott czifrázat. A talp kissé domború kerüle
tén négy aranyozatlan ezüst virágíüzér van erősítve, közöttük pontozott 
négyszirmú virágok. Szélén tagolt gyűrű szegélyzi. A kupa teste tojásdad 
sima henger, mely a talpnál és a felső foglalásnál is keskenyebb. Ez által 
a talp felső részén lévő párkány támad, melyen négy szabadon álló ele
fántcsontból faragott gyermekalak áll, mezítelen testöket átvetett lepel fedi 
részben, kezükkel a kupa szélén lévő két tagolt gyűrűvel szegélyzett 

foglalványt és fedőt tartják. Erre pontozott levelekkel ékes 
alapon négy szárnyas ezüst angyalfej alá erősítve. Tetején ezüst
ből öntött mondatszalagot tartó alak áll. Hátúi a csuklóban 
járó fedőn kétágú hajlott szarv. Füle hajlott stylizált lomb, 

közepén női hermával. A talpon alúl két bélyeg A fedőn ugyanaz. 
A fülön az utolsó ismétlődik. Magassága 0185.

Kiállítja hg Esterházy Miklós.

Serleg.
Kokusdió foglalatban. A foglalat ezüst, aranyos. Öntött, vert, áttört 

és vésett munka. Talpa eredetileg fedél volt. Alul tagolt, levélpártával, 
ékes gyűrű szegélyzi. Tetején lévő három cherub-fejjel diszített, foglalás
ból három csipkés szélű pánt hajlik le az alsó gyűrűhöz. E pántokra áttört 
mivü diszítmény és szárnyas angyal fejek erősítvék. A serleg alján tagolt 
gombból vésett levelekkel czifrázott kosár indul, mely ismét három pánt 
útján függ össze a dió felső foglalatjával. A pántok virágból kinövő szár-
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nyas hermákat ábrázolnak alul szárnyas angyalfejjel, felül dombormivü 
szarvassal. A pohár felső, kissé kihajló, szélét erős sodrony szegi be alul. 
Magassága o 'iß j, átm. 0'09-

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Fedeles serleg, kőkus% dió.
Foglalványa ezüst aranyozva. Áttört és vésett munka. Sima kerek 

talpából rövid nyak indul ki, melyen áttört négytagú kosár áll. Ezt négy 
domborműves pánt köti össze a foglalvány felső részével, mely goticus 
ízlésű áttört liliomkoszorúval és vésett díszítéssel van ékesítve és merőleges 
oldala rövid nyakban végződik. Fedőjén kerek tagolt gomb ül, úgy fedele 
mint talpa későbbi keletű. Magassága 198.

Kiállítja gr. B’ánffy György.

Serleg.
Kokusdió foglalatban. A foglalat ezüst, aranyos, dalmatinokkal, kék 

zöld álékkövekkel, topázokkal és nielloval díszítve. Tagolt talpa kerek. 
Pereme vízszintes, két sodrony közé foglalt apró gyöngysorral ékes. Felső 
mezején vert virágfüzér czápás alapon. A virágok niellósak. Felettük 
szintén niellós gyűrű. A nyél közepét gomb, melyen hat hegyes nagyobb, 
a hegyek köreibe nyúló fordított apró hólyagokkal kiverve. A gomb felett 
rövid gyűrűs száron áttört mívű vésett virágos kosár ül. Hasonlót a kokus
dió tetején is látunk. E kosarakat csuklóval megerősített három áttört 
virágos pánt köti össze egymással. A pántokon és a kosarakon a pántok 
két végén foglalt ékkövek ülnek. Felül rövid függélyes srófon járó nyakba 
végződik, tetején négy szirmú virág, közepén dalmatinnal. Magas. o-22.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Kokusdió foglalatban A foglalat ezüst, aranyos öntött, vert és vésett 
munka. Kerek talpa több tagra oszlik. Rézsut álló peremén tojássor. Felette 
két párkány között ponczolt függélyes gyűrű. Újból kiszökellő tagja perem
hez hasonlóan díszített. A talp domború felső mezején gyümölcskötegek- 
kel váltakozó öt cartouche kiverve. Az egyikben fekvő nő agárral, a má-
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síkban ülő nő gyümölcscsel megrakott kosár felé nyúl, lábainál amorette; 
a harmadikban ismét fekvő nö jobb kezén papagályt tart, a negyedikben 
félig meztelen asszony feje felett lógó ágrói gyümölcsöt tép le, végre az 
ötödikben ijjat és nyilat tartó amorette alvó nőhöz közeledik. A talpat 
felül egy tojástaggal és egy ékes gyűrű fejezi be. Nyele tagolt kettős 
serleget példáz, tojássorral, czikkekkel, lánczforma ékítménynyel. A felső 
serleghez három hajlott kis fül van reá forrasztva. A kokusdió levélpártával 
szegélyzett, s domború cartoucheokkal díszített czápás alapon. Ezt a kosa
rat csuklókkal megerősített három pánt köti össze a felső foglalattal három 
mezőre osztván a diót. Ezen négyszögletű, levelekkel és a szegletekben 
gyümölcsökkel czifrázott keretben tojásdad médaillonban a kővetkező jele
netek faragvák: templom előtt három szárnyas amorette játszik, egyike álar- 
czot tart, épület előtt két szárnyas amorettet egy harmadik hordoz, utánok 
kutya szalad és ugyanaz a három gyermek épület udvarában hintálja a 
harmadikat. A dió felső foglalatja virágos pártával és tölcsérforma szélén 
vésett keleti ízlésű lombdiszítménynyel czifrázott Fedele tagolt, tojássorral 
s felül öt gyümölcscsel váltakozó cartoucheokat, bennök szüretelő, sípon 
játszó amoretteket, tréfáló égő oltár előtt álló és pálmát tartó amoretteket 
látunk. A felső közepe tagolt csúcsba végződik. Tetején három fülű dísz
edény gombaforma tetővel. A serleg felső szélén két czímer beütve, talpa 
peremén ugyanaz. Magassága o"24S, átm. o'o6t.

Kiállítja Kárász Géza.

Serleg.
Kokusdió foglalatban. A foglalat ezüst aranyos. Öntött, vert és vésett 

munka. Kerek talpa tagolt, hosszúkás gombban végződik. Felső mezején 
czikkek kiverve czápás alapon a gombon pedig szintén vert levelek nyúl
nak le. Nyelét görcsös fa képezi, melyen szabadon álló, kezében szekerezét 
tartó, alak kapaszkodik. A nyelet két végén, lemezből metszett levelek 
diszítik. A dió vésett levélkosárban ül. Ehhez három a felső foglalatból 
ágazó levél füzérforma pánt nyúlik le. Fedele kerek, tagolt és vert virág
füzérrel ékes. Tetején hat szirmú áttört virág felett gomb ül. Talpa pere
mén bélyeg. Magassága 0-217, átm. 0-048.

Kiállítja Dessewffy Pál.

Serleg.

Kokusdió foglalásban. A foglalás ezüst, rész
ben aranyozott. Öntött, vert, áttört és vésett 
munka. Sima pereme vízszintes. Talpa tagolt, 
felső mezején virágkoszorúval díszített. Újabban 
kiszökellő, korongforma részén öntött müvü 
gyümölcsök domborodnak. Nyelét aranyozatlan 
ezüstből öntött görcsös faág képezi. Ezen leveles
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pártával szegélyzett s vert levelekkel ékes kosár ül, mely három pánttal 
körül a kókuszdiót köti össze a felső széllel. E három pánt cartoucheokkal 
és két gyermekkel czifrázott. A felső foglalványt áttört művű liliomos párta 
szegélyzi s párkányos függélyes nyak fejezi be. Domború fedelén az előbbi
hez hasonló három pánt s közepét három lemezből metszett 
levél között virágbimbó foglalja el. Peremén e hólyag kétszer 
beütve. Fedelén belül e czéh-jelvény. Magassága 0^27, átm. o 'o67.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

II.

Evőeszközök.

Evőeszköz.
Gyöngy gyei, arany nyal berakott csontnyelü kés (9 cm. hosszú) és 

villa. Zöld bársonyos hüvelyén a vert nrivü foglalványok ezüstből valók.
Gr. Andrássy Manó tulajdona.

Evőeszköz
Kése pengéje: 13 cm., rajta a billog; nyele csont, melyet pikkely - 

diszü ezüst lap borít; ugyanilyen a villa nyele is. A bőr borította hüve
lyen a foglalványok, fekete virágos zománcz borította ezüst lapok. A sarú 
gombban végződik.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

Evőeszköz.
Két fekete zománczos virágzattal ékes ezüst nyelű kés; az egyiknek 

hossza: 13 cm., a másiké: 12 cmt, melynek külső horgos díszítésű lap
ján S N : X : T : M arany berakást! betűk. Ugyanilyen az ezüst, üveg
gombba illesztett hüvely is.

Gr. Andrássy Manó tulajdona.

Villa és kés.
Ezüst. Öntött, áttört munka. A nyelek sima, az aranyos alapon áttört 

müvü zománczos lomb- és virágdíszszel ékesek. E dísz finom sodrony
keretben, részben sötétkék, világoskék és zöld át nem látszó; részben 
pedig kék-, fehér-, sárga- és zöldalapú festett zománczos. Alól a- gombon 
kék és zöld zománczos szirmú teljes őszi rózsa.

Kiállítja gr. Nemes Jánosné.

Kés, kanál, villa.
Onyxból, kis ezüstpántokkal.

Kiállítja Nyéki Gyuláné.
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Mini hír a, kés, kanál, villa.
Ezüst. Öntött munka. Az egyes darabok hossza körülbelül 0^04 m.

Kiállítja gr. Kornis Emil.

Kés es villa.
Ezüst. A nyél végén a Teleki család czímere van bevésve és G : T  : A : 

1764. Hosszasága 16.
Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

Kanál.
Egymásba illő 3 drb. Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett 

munka, a) Csatorna forma nyele állati tőbe végződik s futó gyűrűvel, 
mely a 2 beléillő kanál nyelét leszorítja. A kanál körtealakú, rajta ara
nyozott díszítések bevésve, b) Nyele hátul domború, belől hasábalakú lomb- 
diszítéssel ékes. A körtealakú kanálba aranyozott díszítések vésve, c) Csa
torna forma, sima nyéllel és körtealakú kanállal, rajta vésett ékítmények. 
a) hossza o-i88; b) hossza o-i92; c) hossza o'22.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

Kanál.
Ezüst, részben öntött és vésett munka aranyozva. Nielloval díszítve. 

Vékony nyele tagolt végű, 8 szögletes. A hosszában futó 8 mezők egyike 
sima, a másik levelekkel díszített. Közepe ismét tagolt és a kanálig 5 szög- 
letü. Ez körtealakú hátán keleti Ízlésű, niellós és arany alapon egymásba 
futó lomb és virágdiszítést látunk. Közepén koronás czímerpaizs, benne a 
Bánffy-család czímere utólag bevésve. Hossza o'2Ó.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Kanál.
Aranyból. Hossza o 'i j  m.

Kiállítja gr. Széchenyi S.

Késtalp és fogpis^kálő-tartő.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Öntött, vert és vésett munka. Stylisáit, 

lyrába végződő lombon áll. Közepén csuklóba járó, födeles szelencze. 
Oldalán e betűk bevésve. O. P. M. L. Hossza 0'09-

Kiállítja b. Apor Károly.

Kanál.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, vert és vésett munka. Nyele 

hatszögletű, végén szabadon álló redős ruhájú herma, fején kettős gombbal. 
Az alak alatti redőzet között mindkét oldalán kiterjesztett szárnyas bogár. 
A nyél másik a kanálnál levő végén egyik oldalán kis fülke, benne dom
ború herma mascaron felett, a másikon szintén domború angyal fő. A kanál 
maga síma öblös. A nyélen elől: MDXIII; hátul: 4 MCCCC 4. 

Hosszasága 0205. Kiállítja Kárász Géza.
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Kandi
Ezüst. Öntött és vésett munka. Lapos nyele tagolt, 6 szögletü gombban 

végződik. Elöl vésett virág, hátul e felirat W. RATHS. KLEINOD IM. 
WERDER. 1687. Ugyanott 2 bélyeg. H. 019.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Kandi
Ezüst. Vert és vésett munka. Sima nyele csavart. A kanál hátán 

hét lomb közé foglalt korona. Hosszasága o'iBj.
Kiállítja gr. Bánffy György.

III.

Poharak, as t̂alkésóletek. (4 — íj szekrény.)

Pohár.
Kiállítja a Nemzeti Muzeum

Pohár.
1687-ből, ezüst aranyozva, benne 6 sorban 84 darab ezüst érem van 

befoglalva.
I. sor: i. Flavius (1663 —1698) braccianói (Olaszország, Egyházi állam) fejedelem 

ezüst pénze 1 drb; 2. Vilmos Henrik oraniai fejedelem ezüst érme (1650—1702) 1 drb ; 
3. XIV. Lajos franczia király (1643-1714) ezüst érmei 12 drb.

II. sor: i. XIV. Lajos franczia király ezüst pénzei: 1642-ből 1 drb, 1657-ből 1 drb, 
1659-ből 3 drb, 1660-ból 3 drb, 1661-ből 3 drb, 1662-ből 1 drb, 1663-ból 1 drb, 1664-ből
1 darab.

III. sor: i. János András doriai (1654/1665—1737) ezüst érme (!) 1 drb ; 2. XIV. Lajos 
franczia király ezüst érmei 13 drb.

IV. sor: XIV. Lajos franczia király érmei: 1642 1 drb, 1643 2 drb, 1644 1 drb, 
1660 2 drb, 1661 2 drb, 1662 3 drb, 1663 1 drb, 1664 1 drb, 1666 1 drb.

V. sor: Anna Mária Ludovica f  1693 Gaston orleansi hg f  1660 (IV. Henrik fr. 
király fia) érme. XIV. Lajos ezüst érmei 13 drb.

VI. sor: i. IV. Fülöp valencia uralkodó érme 1662-ből (?) 1 drb, 1665-ből 1 drb; 
2. XIV. Lajos ezüst érmei: évszám nélkül 1 drb, 1659-ből 3 drb, 16604 drb, 1662
2 drb, 1663 i drb.

Kiállítja Semsey Andor.

Fedeles kancsó.
1679-ből, ezüst aranyozva, a kancsó fedelén van két, akancsón 24 darab 

érem, a fenekén ismét 7 darab, összesen 38 darab.
A kancsó fedelén levő érmek: közepén II. Rudolf (1576—1612) 1604. évi dupla 

tallérja; körben 6 drb tallér: Ágost szász választó ( i553—1586) 1563, 1565, 1572, 1577. évi 
tallérja, 4 drb. János Frigyes szász választó (15 32 —1547) 15 3 5. évi tallérja (Welzl II/1. 5613). 
I. Ferdinand osztrák tallérja évszám nélkül (Welzl II/1 6878). Magán a kancsón 24 drb 
tallér van három sorban befoglalva; ezek a következők: I. Lipót (1623—163?) tiroli gróf
nak és nejének Medici Claudiának dupla tallérjai 7 drb (Welzl IFi, 9303). Frigyes, Albert
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és Keresztély brandenburgi-anspachi fej. 1627. évi tallérja (Welzl II/2. 107. 2711). II. Ke
resztély szász választó (1591 —1611) tallérjai fivéreivel együtt: 1592 1 drb, 1593 1 drb, 
1594 3 drb, 1595 2 drb, 1596 2 drb, 1599 3 drb, 1600 2 drb, 1601 2 drb 1603, összesen 
17 drb. A korsó alján van 7 drb tallér; ezekből a középső: Miksa tiroli gróf (1612—1620) 
1614. évi dupla tallérja, a körülötte lévő hat tallér: Fülöp hessen-casseli fej. (1509—1567) 
1542. évi tallérja. János Frigyes (1532—1547) szász választó tallérja 1542-ből 2 drb. II. Ke
resztély (1591 — 1611) szász választó 1608. évi tallérja. Ernő Vilmos hannoveri (bentheimi 
gróf) 1582. évi tallérja. György Albert brandenburg-anspachi fej. 1544. évi tallérja. Ezek
ből a legkorábbi érem: János Frigyes szász választó (1532—1547) 1535. évi tallérja. Ezek
ből a legkésőbbi érem: Frigyes, Albert és Keresztély b. Anspachi 1627. évi tallérja.

Kiállítja Selmeczbánya városa.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva, 12 tallér és egy nagyobb érem van rajta, 

ezek a következők:
i. Frigyes jános Vilmos szász-veimár-altenburgi tallérja 1577-ből (1573—1603); 

2. II. Rudolf császár 1604. évi tallérja; 3. Miksa főhg 1655. évi tallérja, ki II. Miksa cs- 
fia és Deutschmeister volt; 4. I. János György szász választó (1611—1656) 1640. évi tal
lérja; 5. II. Mátyás tallérja (1612—1619); 6. I. Ferdinand tiroli tallérja; 7. Apafy Mihály 
(1661—1690) tallérja 1672; 8. Metz város tallérja 1638-ból; 9. IV. Ulászló lengyel király 
(1632 —1648) 1635. évi tallérja; 10. Hg. Schwarzenberg Férd. és nejének tallérja 1696-ból 
Welzl II/1. 582. 12069; i i .  Miksa Emanuel bajor király tallérja 1699-ből (1679—1726); 
12. Lipót császár 1695. évi tallérja; 13. Frigyes Ágost lengyel király 1696—1733) tallérja.

Kiállítja b. Apor Károly.
Pohár.

Ezüst, aranyozva.
A pohár födelének közepén van egy (24-es garas) nagyobb érem, ezalatt körben hat 

kisebb érem (VI-os garas), a második alsó körben pedig 12 drb érem (XlI-es garas). 
A poháron 72 drb érem van befoglalva a következő sorrendben felülről lefelé: Egy na
gyobb (24-es garas) érem alatt két kisebb (VI-os garas) érem ; háromszor ismétlődve ; ez 
után egymás alatt 5 drb (VI-os garas) kisebb érem ismétlődik; összesen tehát 18 nagyobb 
és 54 kisebb érem. A pohár alján van Ernő Ágost osnabrücki püspök (1662—1698) nagy 
emlékérme (Welzl II/2 4669). A pohár talapzatán 11 apróbb érem (VI-os garas) és egy 
ezekhez hasonló sima lap van befoglalva valószinűleg a családi czímer bevésésére. Van 
tehát a poháron összesen 104 drb érem a következő fejedelmektől:

1. X X IV -es g arasok : Ernő Ágost (1679—1698) hannoveri fejedelem 2 drb, Lajos 
György hannoveri fejedelem (1698—1727) 9 drb, Ágost Vilmos braunschweig-wolffen- 
bütteli fejedelem (1714—1731) 2 drb, Lajos Rudolf braunschweig-wolffenbütteli fejedelem 
(1731—1735) 6 drb, összesen 19 drb.

2. V I-os garasok: I. Zsigmond lengyel király (1506 —1548) 7 drb, Albert branden
burgi fejedelem (1525 — 1568) 34 drb, II. Zsigmond lengyel király 2 drb, Ernő Ágost osna
brücki püspök (1662—1698) 2 drb, Zsigmond Ágost király 2 drb, III. Zsigmond lengyel 
király (1587—1632) 3 drb, Lajos György hannoveri fejedelem (1698—1727) 5 drb, Rudolf 
Ágost braunschweig-lüneburgi fejedelem (1666—1704) 4 drb, II. Frigyes porosz király 
(1740 — 1786) 6 drb, Rudolf Ágost és Antal Ulrik braunschweig-wolffenbütteli fejedelmek 
(1685—1704), (1704—1714) 4 drb, Antal Ulrik braunschweig-wolfenbütteli fejedelem (1704— 
1714) i drb, Ágost Vilmos braunschweig-wolffenbütteli fejedelem (1714—1731) 1 drb, 
összesen 71 drb,

3- X II -es garasok: János Frigyes brandenburg-anspachi fejedelem (1667—1686) 
2 drb, Ernő Ágost hannoveri (1679—1698) 3 drb, Rudolf Ágost braunschweig-wolffen
bütteli (1666—1704) 2 drb, Ágost Vilmos braunschweig-wolffenbütteli (1714—1731), 3 drb, 
Gvörgy Lajos hannoveri fejedelem (1698—1727) 1 drb, Rudolf Ágost és Antal Ulrik braun
schweig-wolffenbütteli fejedelmek (1685 — 1704), (1704—1714) 1 drb, összesen 12 drb.
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4. i drb em lékérem . Ernő Ágost osnabrücki püspöké (1662 —1698), V. ö. Welzl 
11/2. 210. 4669.

5. i drb sím a érem. Kiállítja Szabó J. gr. Haller, összesen 104 drb.
A legkorábbi érem I. Zsigmond lengyel kiráiyé 1506—1)48. A legkésőbbi érem 

II. Frigyes porosz királyé 1740 — 1786.

Csésze.
Ezüst aranyozva, III. Zsigmond lengyel király és Báthory István ér

meivel.
Kiállítja felső-magyarországi muzeum-egylet.

Pohár.
Ezüst, aranyozva Ernő Ágost osnabrücki püspök (1662— 1698) érmeivel.

Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

Pohár.
Ezüst, aranyozva, 35 befoglalt római ezüst éremmel.

Kiállítja b. Szentkereszty Stephanie.

Pohár.
Ezüst, aranyozva, II. Fülöp spanyol király eljegyzési (1570) emlék

érmével.
Kiállítja gr. Andrássy Gyula.

Pohár.
Fenekén I. Frigyes József király (1701 — 1713) porosz király emlék

érme 1706-ból, oldalfalába 21 drb lengyel garas van befoglalva.
Kiállítja Ipolyi Arnold.

Gyömbértartó.
Serpentin, aranyozott ezüst foglalattal. A loglalat öntött 

és vésett munka. Kilencz szegletit, nyaka és srófon járó fedele 
hajolt, vésett lontbdiszítéssel ékes. Fedelén vésett müvü fül.
A fülön bélyeg. Magassága o-250.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Gyömbértartó.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett 

munka. Talpa kerek, teste gömbalakú s hosszúkás dom
ború, gerezdalakú mezőkkel, hol arany alapon aranyozat- 
lan ezüst virágok vannak kiverve. Rövid merőleges nya
kába srófon járó, babérkoszorúval s virággal díszített, 
tagolt fedő illik, rajta fül. A fülön kétszer bélyeg. Ma
gassága o’i98.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.
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Gyömbértartő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Négy oldalú hasáb. Az oldalak szélein vésett, álczáka 
ábrázoló díszítés. Az egyik oldalon az Erdödy család czímere :

Comes Stephanus Erdödy de Monyorókerék. Függélyes oldalú nyakába 
srófon járó fedő illik, rajta csuklóba járó fül. A fedőn 2 bélyeg. Magas
sága o-225, átm. 0 077.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Gyömbértartó.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Teste hat 

gerezdre kiverve, mindegyikben egy aranyozatlan 
virágszálat látunk. Rövid nyakán domborodás lomb- 
diszítéssel. Srófon járó tagolt fedelén szintén lom
bok és csuklóban járó fül. Alján négy bélyeg.

Magassága o’izg
Kiállítja b. Apor Károly.

Gyömbértartő.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Az alap ezüst, 

a díszítés aranyozott. Hosszúkás, négyoldalú hasáb. Az oldalakat felül-alul
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levelekkel és gyümölcsökkel megrakott vésett lambreguinek szegélyzik. 
Középükön a kővetkező czímereket látjuk:

i x

Tetején két oldalt párkány, srófon járó fedél magas gombbal, ezen fül, 
karikával. Magassága o-26, átm. o'oSj.

Kiállítja Bánó József.

Gyömbértartó.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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Gyömbértar k i
Ezüst aranyozás maradékaival. Vert, öntött és vésett munka. Hat ol

dalú, mindegyik oldalon lomboktól környezett babérkoszorús antik fejet 
látunk kiverve. Rövid nyakán alul szalaggal átkötött babérkoszorú, felül 
srófon járó fedél. Ennek tetején könyökbe járó fül 2 állati fővel diszítve. 
Alján 2 bélyeg. Magassága o-32, átm. 0'i63.

Kiállítja gr. Lázár Jenő.

Gyömbértartó.
Ezüst aranyos. Vert munka mintázott festett zománczczal, türki- 

szekkel, gránátokkali amethystekkel, dalmatinokkal, beryllekkel diszítve. 
Pereme vízszintes s egy sor foglalt gyémánttal ékes. Domború teste hat 
gerezdre oszlik. Az egyes gerezdek összeszögellésein lefelé kissebbedö tür- 
kiszek bordákat alkotnak. Ezek között a gerezdeken a feketével árnyékolt 
fehér és ékkövekkel megrakott áttört rózsa erösítvék, két kisebb közöttük 
türkisz alúl, egy nagyobb ezek felett. A kisebb rózsák közepét egy a nagy
ékét nyolcz ékkő czifrázza, példázván a szirmokat, a himszálak fehér zo- 
mánczos pontok a széle pedig türkisz. Rövid srófos nyaka alatt ismét egy 
sor gránátot látunk. Fedelén hat zománczos amethisttel diszes rózsa válta
kozik négy gránátból alkotott virággal. Tetejét gránátos szegély között 

türkiszes bordák hat mezőre osztják, mindegyikben zománczos 
és ékköves rózsával. Csuklóban járó fülét szintén drágakövek
czifrázzák. Alján bélyeg beütve. M. 0'i45-

Kiállítja : Hg. Esterházy Miklós.

Fedeles pohár.

Fedeles pohár.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. 

Hengeralakú teste 3 gombon nyugszik, rajta lombdiszít- 
mények között vadkan-vadászat. Fedelén szintén lomb- 
diszítés és egy gomb. Alján 3 bélyeg. Magassága 0'205,

Kiállítja br. Rédl Béla.
átmérője 0 'ii2 .
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Ezüst, aranyozás maradékaival. Öntött, vert és vésett munka. Három 
gombon áll. Alól hengeralakú. Ezen a ré
szen nyolcz kisebb hegyes hólyag domboro- / ,\
dik egymással lombokkal összekötve. A kő- /<5/
rökben nyolcz nagyobb kerek hólyag van 
kiverve olyformán, hogy a fele a pohár tes
téhez a másik fele a fedőhöz tartozik. Ezen 
felül ismét nyolcz, kisebb hólyag között 
szabadon álló kaméleon. Alján e bélyeg beütve. Mag. 0123, átm. 0 09.

Kiállítja Kárász Géza.

Pohár.
Ezüst aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Hengeralakú és 3 

gombon áll. Testén gyümölcsös lombok között 3 kerek 
éremalakú medaillon dombomra kivert fejekkel. Férfi fej 
SEVERUS, egy másik TITUS • TA és egy női IVLIA • AV : 
felirattal. Födele gyümölcsfüzérrel ékes, tetején gomb ül.
Alján és fedelén 2 bélyeg. Magassága 0 'i6 , átm. 0 098.

Kiállítja b. Apor Károly.

Pohár.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Hengeralakú és 3 

gombon áll. Testén virág és levélfüzéreket látunk kiverve. Fedele tagolt 
kupakalakúan emelkedik és domború virágkoszorúval ékes. Tetején szaba
don álló hattyú utólag reáalkalmazva. Alján bélyeg, testén. ppv.
Magassága 0.17, átm. 0-189.

Kiállítja b. Apor Károly.

Pohár.
Ezüst, aranyozás nyomással. Vert és vésett munka. Alúl keskeny fenn 

szélesebb, vésett vonallal határolt síma szalag diszíti. Teste czápás. A felső 
szalag alatt cumier bevésve. Alján bélyeg. Magassága 014, átm. 0 096.

Pohár.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alján 

és szélén fonállal határolt, síma, aranyozott szalag. Teste 
czápás ezüst. Elöl czímert látunk bevésve. Alján bélyeg 
beütve. Magas: 0*14, átm. o*ii.

Pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú, 

kissé kihajló széllel. Alját és felül síma szalag díszíti. I este 
JP czápás. A felső utólag reáerősített szalag alatt czímer bevésve.

Alján bélyeg beütve. Magassága 0'24, átm. 0*172.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozott. Vert és vésett munka. Alul keskeny egy, 

felül szélesebb két vonallal határolt síma aran}rozott szalag. Teste czápás 
ezüst. Elől czímert látunk bevésve. Magassága 0*15,4 átm. o 104.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alúl keskeny, fenn
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szélesebb s vésett vonallal határolt sima, aranyozott szalag szegélyzi. Teste 
czápás ezüst. A felső szalag alatt e két czímert látjuk bevésve :

Az alsó szalagon a következő felirat olvasható : ANNO ; 1 . 6 .9  . 3 = 
P • R • O ' SPÓNSA = BAR * B * ARA - BETHL . EN. Magassága 0 1 9 ,átm. 013.

Kiállítja Kállay Benjámin.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alján 

szélén két vonallal határolt síma aranyozott szalag. Teste 
czápás ezüst. Elül czímert látunk bevésve. Alján bélyeg be
ütve. Magas. o‘i32, átm. 0^098.

Kiállítja a n.-küküllőmegyei helyi bizottság.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert munka. Alsó és felső szélén sima 

aranyozott szalagot látunk. Teste czápabőr módjára 
vésett. Elől egy érem Gyulafehérvárnak III. Károly 
által való újjáépítése emlékére van belé foglalva, 
fenekébe pedig Szent György érem. Alján bélyeg 
s betűk vannak bevésve. Mag. o’i45, átm. 0'098.

Kiállítja gr. Bánffy György.
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Pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Alján síma. Szélén két-két 

vonallal határolt, szintén síma szalag. Teste czápás. Elöl két czímert 
látunk bevésve. Magassága o 12, átm. o'o8.

Pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú teste czápabőr 

módjára vésett, alján és szélén 2—2 vésett vonal által határolt sima szalag. 
Elől levélkoszorúban a gr. Bethlen és a Toroczkay czímer látható. Fene
kén bélyeg. Magassága o 'i2, átm. o ’o82.

Kiállítja gr. Berchtold Richárdné.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a 

díszítés aranyozott. Alul keskeny, felül szélesebb vésett vonallal határolt 
sima szalag díszíti. Teste fonalas. Szélén e czímert látjuk:

A czímerben két betű és a lombozat aranyozatlan része utólag lett be
vésve. Magassága O'oj'j, átm. o’o8.

Kiállítja gr. Csekonics Jánosné, br. Lipthay Leonie.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alján és szélén vésett 

vonallal határolt sí ma aranyozott szalag. Teste fonalas. Az alsó 
szalagon "ísb “TIK !"ITÜ“'lfi DV 13. szeptemb . 1635. Moses Eis
mer. A felsőn egyidejű vésett felírat N agí. G ío rí. Ianos. D eák . 
Anno . D oné 1 . 6 . 3 . 5. Alján e bélyeg beütve :

Magassága 0 098, átm. 0 071.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.
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Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alján keskeny, felül 
szélesebb vonallal határolt sima aranyozott szalag. Teste czápás ezüst. Elől 
e czímer bevésve: Magassága o 105, átm. 0077.

Pohár.

Kiállítja br. Vay Béla.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alul keskeny, felül 

szélesebb vésett vonallal határolt sima szalag diszíti. Teste vésett 
pikkelyekkel ékes. A felső szalag alatt babérkoszorúban CSÍKI 
TODOR 1767. Szélén utólag Sz. I. lett bevésve. Alján e bélyeg 
kétszer beütve. Magassága o 10, átm. 0077.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alul keskenyebb, 

felül szélesebb vésett vonal által határolt sima szalag szegélyzi. Teste czá
pás ezüst. Elől e czéhjelvény bevésve: Alján bélyeg beütve. Magassága 
0 094, átm. o'o67-

Kiállítja Brassó megyei vidéki bizottság.
Erdődy Pál pohara.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
Magy. orsz. ötvösm ű-kiállitás. V
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Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú. Alul 
keskeny, felül szélesebb, vésett vonalak által határolt síma szalag díszíti.

Pohár.

Testén vésett pikkelyek között ezímert és virágos díszedényeket látunk, 
bevésve. Alján bélyeg beütve. Magassága O ' o S j ,  átm. o ‘o 6 .

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Szántó János pohara.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Pohár.
. Ezüst, részben aranyozott. Vert és vésett mnnka. Alján 

és szélén vésett vonallal határolt síma szalag. Teste csupasz. 
Széles, tagolt gyűrű szegélyzi. A felső szalagon kővetkező 
felírat bevésve: ZlnrtO §. \ . 6 .4 .5 . btC \8 Scpt:
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2Hartinus Claufemburger in <5ott pcrfd^eit pcrebret bei* ^arfefdjgafs 
Tiarfybarfcfyaft biefen Bed^er. Alján bélyeg beütve: Magassága 0107, 
átm. 008.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozott. Vert és vésett munka. Hengeralakú, alján 

s kissé kihajló szélén 2 vonallal határolt, aranyozott sima szalag fut. Teste 
aranyozatlan ezüst s czápás. Elől egy czímer. Magassága o'i02, átm. o’o8.

1 9

Kiállítja gr. Bánffy György.

Pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Alul és felül vésett vona

lakkal határolt sima szalagok díszítik. Szélét tagolt gyűrű szegélyzi. Teste 
czápás. Elől egy czímer bevésve. Alján két bélyeg. Magassága o 094, 
átmérője o'o^y

Kiállítja özv. gr. Teleki Sándorné.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Henger

alakú alján és kissé kihajló szélén sima aranyozott szalag fut, 
teste czápás felületű ezüst. Elöl levélkoszorúban EIER • ISTVÁN •

I S 'ANNO Ujonan aranyozva. Magassaga 0'i03, átm. 0 ’077- 5 4
Kiállítja gr. Bánffy György.

Pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú kihajló széllel. 

Testén carthouchok, mascaronok és lombdiszítmények vannak kiverve. 
Magassága 0105. C. átm. 0 076.

Kiállítja Apor Károly.
2*

/
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Pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hengei alakú testét alul kes

keny, felül szélesebb síma szalag szegélyzi. Teste czápás. 
Elől e czímert látjuk bevésve. Alján bélyeg látható. Magas
sága o-o85 C. átm. o'oj2.

Kiállítja b. Apor Károly.

Serleg.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú kihajló szélek

kel Testén reszelős alapon lombdiszítményt, gyümölcsös kosarakat, angyal
fejeket és angyalfejü cartoucheokat látunk kiverve. Ezekben kutya, szarvas 
és öz. Eredetileg serleg volt, nyele és talpa azonban most hiányzik. Alján 
utólag bevésve grófi korona és MZSZ. Magassága 0'i47, átm. 0'098.

Kiállítja özv. gr. Keglevich Gyuláné.
Pohár — 2 drb.

Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alúl keskeny, felül 
szélesebb vésett vonallal határolt sima szalag díszíti Teste czápás ezüst. 
Elöl egy czímert látunk (1. i. sz.). Hátúi emezt. (L. 2. sz.). Alján az év
szám van bevésve. Magassága o‘o62—0'0Ú3, átm. o 066—o 067.

i. sz. 2. sz.
Kiállítja özv. gr. Teleki Sándorné.

Pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú. 

Testén domború gyümölcsfüzér között három tojásdad mé- 
daillon, benne babérkoszorús, sisakos és turbános fejek 
kiverve. Szélén héber felirat van bevésve. Alján három 
bélyeg van beütve. Magassága o 'i i ,  átm. o 095.

Kiállítja özv. gr. Keglevich Gyuláné.
Fedeles pohár.

Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú, kissé kiszéle
sedő. Alul keskeny, szélén szélesebb vésett vonal által határolt sima szalag.

Teste czápás. Elöl e czímert látjuk, íelette a szalagon 
L I K S. Fedele tagolt, részben sima, részben szintén czápás. 
Tetején hegyes gomb ül. Alján és fedelén két-két bélyeg. 
Újra aranyozva. Magassága o’iSj, átm. o'oyy.

Kiállítja bt. Apor Károly.
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Serleg.o
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek alacsony talpa 

tagolt, sima aranyozott szalagokkal díszes. Felül szintén sima 
szalag és tagolt gyűrű szegélyzi. Teste czápás ezüst. A felső 
szalag alatt levélkoszorúban A T  1745 bevésve. Talpa peremén 
bélyeg beütve: Magassága 0137, átm o‘ii7-

Kiállítja a n.-küküllő megyei vidéki bizottság.

Salamon Aladár negyedik szánni pohara.
Körben négy tallérral és egy czímerrel, melyek a következők: 
i. I. Lipót magyar király 1685. évi tallérja. 2. János György II. (1656—1680) szász 

fej. tallérja olvashatlan évszámmal. 3. I. Lipót magyar király 1691. évi tallérja. 4. I. Lipót 
magyar király 1696. évi tallérja. 5. Szabó Márton 1696. évi czimere.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alul keskeny, felül 

szélesebb vésett vonallal határolt síma szalag díszíti. Teste síma ezüst. 
Elől e czímereket látjuk bevésve. Alján két bélyeg és J. Magassága 0 'i2 j, 
átm. 0104.

Pohár.
Ezüst részben aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú. Alján 

és kissé kihajló szélén két-két vonallal határolt sima aranyozott szalagot 
látunk. Teste sima ezüst. Elöl vésett levél koszorúban a Bethlen 
család aranyozott czimere s e felirat: ALEXIUS BETHLEN 
1667. Alján bélyeg látható: Újabban aranyozva. Magassága O'i 15.

Átmérője 0 1 1 2 .  Kiállítja gr. Bánffy György.
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Jósika Gábor pohara.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Pohár, egymásbanjárő hat db.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Alján kes

keny, egy vonallal, szélén szélesebb két-két vonallal határolt síma 
aranyozott szalag. Elől e czimer bevésve. Alján bélyeg beütve. 
A poharak I-től Vl-ig vannak számozva.

m. 0 093

»1
m. 0 10 in. J m. o- ii

átm. 0 074 átm. 0 08 átm. o'o82

m. 0117
, 1

m 0 to v,{ m. 0132

átm. 0 088 1átm 0 094 1átm. 0‘ 10
Kiállítja br. Vay Béla.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. 

Hengeralakú, felfelé kissé kiszélesedő. Alján és besze
gett szélén aranyozott szalag fut körül, teste egyéb
ként sima ezüst. Alján 2 bélyeg. Magassága 0:125,

Brassó vid. bizotts. 75. Gr. Bethlen poharának alján.
Barcsai Ákos (657—1661) erdélyi fej. brassói tallérja 1660. évből (C—B civitas Brassó) 

Weszerle : érd. érm. XI. 7.
Kiállítja gr. Bánffy György.
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Ezüst aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Teste síma ezüst. 
Szélét vésett levélfüzérrel ékes szalag szegéi) zi. Elöl e czímert látjuk. Alján 
bélyeg. Magassága O’i ^  átm. 0112

Pohár.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Pohár.
Ezüst, belül aranyova. Vert és vésett munka. Sima testét 

alul egy, és szélén két-két vonallal határolt szalag diszíti. Elöl e 
czímer bevésve. Alján két bélyeg beütve. Magassága o 'io , átmé
rője 0’o86.

Kiállítja özv. gr. Keglevich Gyuláné.
Pohár.

Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Az alap ezüst, a díszí
tés aranyozott. Alján és szélén vésett vonalakkal határolt szalag. A felsőn 
Hoc Poc : Cur : Fieri Per C : M : A : Baza : I : H : S : I : P : T :  Anno : 1769 :
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Az alsón : Praesentatum j 25 j May. Sima ezüst testén e három médaillon 
bevésve. Magassága 0'07, átm. 0'073-

Kiállítja gr. Andrássy Manó

Pohár.
Ezüst részben aranyos. Vert és vésett munka. Nyolcz oldalú felső 

szélén kissé kihajló. Alul két vésett vonal. Felül két-két vésett vonallal 
határolt levélpártával ékes szalagon e feliratot olvassuk: Cél: 
ac C lar: Dno. Ste. Szilagyi Sanioris Philos: ét annexar 
Scienti: Profes: Subtilissimo, ut et Swan-no Nagy Neo 
Sponsis ab. Ili: Collegio Debr: Oblatum. Alján bélyeg. 

Magassága o-o8 C. átm. o'o68.
Kiállítja Kárász Géza.

Pohár.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka Az alap ezüst, a díszí

tés aranyozott. Pereme vízszintes. Felette tagolt gyűrű, közepén négy bor
dával váltakozó rhombusok ponczolva. Kiszélesedő testén tulipán, bazsarózsa, 
egyéb virágok s madarak bevésve. Felső szélét vésett szalag szegélyzi. 
Annak előtte egészen aranyozott lehetett, jelenleg az az alapról egészen le 
lett ételve. Magassága o'i95, átm. o'i2.

Kiállítja özv. gr. Csekonics Jánosné, br. Lipthay Leonie.

Pohár.
Ezüst vésett munka. Hengeralakú, kissé-kissé kiszé

lesedő. Alján és szélén vésett vonallal határolt síma 
szalag. Testén 4 vésett médaillon, benne babérkoszorú.
Alján 2 bélyeg. Magas 0'073, átm. ox>52.

Kiállítja br. Apor Károly.

Pohár.
Ezüst aranyozva. Alsó és felső szélén két-két vonallal határolt síma 

szalag közt vésett dísz van : levelek és virágok. Alján három bélyeg van 
beütve, az egyik olvashatatlan. Magassága O 'iij. F. Átmérője 0093.

Kiállítja gr. Bánflfy György.

Pohár.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka, testét 

két-két síma vonal hozzá foglalt vésett levelek és virá
gok díszítik. Alján két bélyeg. Magassága 015. Átmé

rője O'IIJ.
Kiállítja gr. Bánffy György.

Pohár, egymásba járó — 7  drb.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett mű. Hengeralakú, kissé kiszélesedő 

testét hullámos vonalak és elöl czímerek díszítik. Alján bélyeg, i. magas-
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sága cri32, átm. 0'095; 2. magassága 0’i6, átm. OM12; 3. magassága 0'i68, 
átm. o-i i8 ;  4. magassága OM96, átm. 0T37; 5. magassága o-205, átmé
rője OM44; 6. magassága 0‘232, átm. 0M63 ; 7. mag. o‘245, átm. OM63.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

Pohár — 7  drb.
Az előző szám kiegészítő darabjai:

( m. 025 6 í m. 0' 225 1 m. 0 215
I. , n. III.

1 atm.

zcb l átm. 0 '156 1átm. 0'
I m. OM76 ( m. 0■ l5 I m. 0 ' 14

v- - VI. VII.
1 atm. 0 123 átm. 0 107 1átm. 0 ' 10

IV.
m .  o ’ i  <

t áatm. 0131

Kiállítja özv. gr. Teleki Sándorné.

Egybejáró pohár.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hengeralakú, kissé kiszélesedő. 

Alján és szélén vésett vonallal határolt sima szalag szegélyzi. Teste fonalas. 
Elől e czímert látjuk bevésve. A poharak szélükön római számokkal jelöl- 
vék: I., III., Ilii., V., VI., XIII., XVI. és XXI. A legkisebb alján: 
AP : 1ST : 1604. 

m. 0'095
átm. 0^067 

m. OM34 
átm. 0'093

m. 0' i i  
\ atm. C079 
[ m. 0*195
1 áatm. o-i35

m. o 'i i9  
átm. 0'i83 

m. 0' 22 
átm. 0151

m. 0 'i i5  
átm. o'o89 

m. 0'2Ú7 
átm. 0’ 18

Kiállítja b. Apor Károly.

Talpas csésze.
Jaspis foglalatban. A foglalat ezüst aranyos, festett zománczczal dí

szítve. Talpa kagyló forma, alján csiptetett szélű zománczos szegélylyel. 
Tetején a gomb három élű hasáb, oldalain palmettekre köszörülve, két vé
gén tagolt, közepén zománczos gyűrűvel. A csésze maga szintén kagylót 
példáz kissé behajló szélekkel. Külsején hátul palmette és hét ujjú levél. 
A zománczos részeken át nem látszó égszínkék alapra virágok festvék fehér, 
sárga, vörös, világos és sötét bibor, világos zöld és fekete zománczban. 
M. o‘24; csésze: h. 0'2i5, n. o‘i8.

Kiállítja hg Esterházy Miklós.

Talpas csésze.
Barna jáspis foglalványban. A foglalvány aranyos ezüst festett zo

mánczczal díszítve. Talpa kagylóalakú faragott domború levelekkel, alúl 
zománczos foglalat szegélylyel. Ezen virágok vannak kiverve, mig az alapot 
át nem látszó világos kék zománcz tölti ki fekete levelekkel. Nyolcz kettős 
csiga, alul felül tagolt gyűrűvel, ennek közepén világos kék zománczra 
testett fekete levelekkel. A serleg maga kagyló alakúra faragott jáspis. 
M. 0’205, a csésze h. 0'205, n. 016.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.
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Pohár
Ezüst. Vert és vésett munka. Hengeralakú, kihajló széllel. Alján ezápás 

szalag, testén két levélkoszorúba foglalt vésett medaillon; bennük egy-egy 
sátor alatt ülő alak kezében pohárral; az egyik «Jánkó» a másik «Rákötési» 
felirással. Szélén szalag falusi életből vett, szintén vésett jelenettel. Alján 
három szándékosan kikapart bélyeg. Magassága 0^265 átm. 0’i55-

Kiállítja gr. Bánffy György.

Kettős serleg.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Álló női alakot ábrá

zol. Fejéről dús hajzat omlik vállaira és hátára. Nyakán elől fodros gallér, 
derekán hasított és lekötött ujjú fűzőt visel. Ruháján 
elől vésett betét, hátúi domború lombdiszítés. Két tel
eméit kezében két delfint tart, közöttök tágult, csé
szével. E csésze levelekkel, gyümölcsökkel és két tejjel 
ékes. A kis csésze képezi az egyik, a nő szoknyája 

a másik serleget. A ruha szegélyén három bélyeg. Magassága o'3i.
Kiállítja gr. Lázár Jenő.

Nautilus.
Foglalatban, a foglalat ezüst aranyozva. Öntött, vert, vésett és áttört 

munka. A kerek talp alul tagolt és domborúan diszített felső hengeralakú 
részén a négy világrészt személyesítő alakok domborodnak ki. Nyelét egy 
térdelő férfi képezi, ki két kezével tart hátán nyugvó nautilus kagylót, 
rajta Perseus története van bevésve. Magassága 0‘32.

Kiállítja gr.? Berchtold Richárdné.

Kancsó.
Ezüst. Vert, vésett és öntött munka. Fedeles és füles. Kettős oszlopok 

által képezett mezőkben elől. N. Sándor, alatta ALEXANDER felírással, 
a többiekben tropheumok láthatók. Magassága O'iBj.

Kiállítja Schul Henrikné.

Tál.
Ezüst, részben aranyozva, vert és vésett munka. Tojásdad szélei csip-

f tetvék vízszintesen álló karimáján, pontozott alapon 2 mascaron és 
2 mellkép által megszakított lombdíszt látunk. Kissé homorú kö
zepét tájkép foglalja el, melyben patak nymphával, 2 nő és egy 
gyermek. Ezeknél a hús részek aranyozatlan ezüst, szélén bélyeg 

8-szor. Újra aranyozva. Hossza 0*45 szél. o^S j.
Kiállítja br. Rédl Béla.

Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tagolt talpa kerek 
lapos gombba végződik. Felső mezején két sorban gyümölcsös cartouche-

Serleg.
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okkal ékes. Nyele tagolt, közepén gombforma, rajta 
hólyagok, czikkek és hat hajlott apró rózsákkal czifrá- 
zott fül. A hengeralakú serleg testén három ó-testa- 
mentomi jelenet három fa között erős domborműben 
kiverve: Jákob lajtorjája, Abrahám áldozata és az ércz- 
kígyó. Fedele tagolt, csipkés pártával szegély- 
zett. Felül, három médaillon három domború 
fejjel váltakozik. A medaillonokban, Izsák és 
Rebeka, iMózes az égő bokor előtt s József és 
Potifárné. Tetején tagolt gombon bőség szarut s a Bocskai-czímerrel
diszített pajzsot tartó női alak. A czímer felett 1605. A serlegen két bélyeg: 
A fedőn szintén két bélyeg. Magassága o-43. C. átm. 015.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Csupor.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Csúcsorodó 

aljjal s kissé kihajló szájjal. Hátúi fül. Sima ezüst testén három 
aranyozott szalag függ. Újra aranyozva és ezüstölve. Alján bélyeg 
kétszer. Magassága 0M3, átm. 0095.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Csupor.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. 

Talpa kerek. Domború hasán e czímert látjuk. Lapos fedelén 
tagolt gomb. Hajlott füle gyöngyökkel ékes. A fedőn 2 bélyeg 
beütve. Magassága O' i i j ,  átm. o-074.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.
Serleg.

Ezüst aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Áttetsző sötét és fekete 
zománczczal diszítve. Kerek tagolt talpán zománczos levél- és gyümölcs- 
köteg. Tagolt nyelén 3 sárkány által körülvett, zománczolt ezüst tag. 
A kelyhen 4 domború medaillon, benne szt. György, ugyanannyi szabadon
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álló fővel váltakozik. Felettük 4 szintén szabadon álló sárkány. Fedelén 
zománczolt gyümölcskötegek és rimánkodó női alak. Magassága 03 3 5.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Corner sisak.
Ezüst, aranyos, vert és áttört munka. Fehér, zöld, vörös és fekete 

hideg zománczczal, türkiszekkel, gránátokkal, amethistekkel, dalmatinekkel, 
topázokkal, opálokkal és smaragdokkal díszítve. Az egész sisakot mell
védestül, rostélyostól és koronástul, sima aranyos alapon áttört müvü 
zománczos háló borítja. Erre ékkövek erősítvék, lombokat példázva. Elöl 
a perem közepén ezüstbe foglalt tojásdad cameo : női fö balra néz arczél- 
ban. A rostélyt széles merőleges, áttört virágos és zománczos hálóval 
erősített és ékkövekkel kirakott keskeny és sima pántok képezik, két víz
szintes pántra erősítve. Nyakán hátúi antik intaglio koronája négy nagyobb 
és négy kisebbel váltakozik el. A mellvéd alatt szabadon álló fodros 
levelet látunk. Magassága o'2i.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

Tálcja.
Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded, csiptetett 

szélű karimáján szalaggal összekapcsolt lombdiszítés fut, 
homorú közepén medaillonban tájképben álló dobos 
gyermek alakjában szemléljük. A karima szélén belül 

2 bélyeg. Hossza 0‘2i5, szél. 0*19.
Kiállítja gr. Bánffy György.

Tál.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Kerekded. Fodros szélű kari

máján stylisalt tengeri szörnyeteg álczák kiverve. Ho
morú bélyegében valamely keleti meséből vett jelenet. 
Két lovas fogaton haldokló király, lovasoktól környezve. 
Karimáján két béfyeg. Hosszasága o'66. Szélessége o '565.

Kiállítja b. Apor Károly.
Tálcái.

Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded csiptetett szélű kari
máján lombdiszítés kiverve. Homorú közepén kereteit medaillon
ban képzelt tájkép épületekkel és egy alakkal. A karima szélén 
belül két bélyeg. Hossza 0*208, sz. O'ip.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Tálcja.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Kerek. Csiptetett 

szélű vízszintes karimáján kiverve gyümölcsök és három medaillon táj
képpel. Homorú közepét babérkoszorús fö foglalja el. Szélén olvashatlan 
bélyeg. Átm. o 26. Kiállítja b. Apor Károly.
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Tálcád.
Ezüst, vert és vésett munka. Tojásdad alakú, csiptetett szélű, karimá

ján domború lombdiszítés fut. Homorú közepén kereteit medaillonban 
képzelt tájkép két alakkal. A tálcza karimáján belül két bélyeg. Hossza 
0'205, sz. O'lSj.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded csiptetett szélű karimáján 
lombdiszítés között három medaillon benne képzelt tájképrészletek. A kö
zépső dombormű strucz-vadászatot ábrázol. A karima szélén belül két 
bélyeg. Hossza 0'49, sz. 0^43.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Tálcád.
Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded csiptetett szélű karimáján 

domború levéldísz ellombosodik. Homorú közepében képzelt tájkép: víz 
partján fekvő tornyos épület. A karima belsején két bélyeg. Hossza 0'205, 
sz. o-i88.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Tál.
Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded szélén felfelé hajlított és sima 

részekkel csiptetett részek váltakoznak. Vízszintesen álló karimájára 2 angyal- 
fővel megszakított lombdísz van kiverve. Közepén bibliai jelenetet szem
lélünk: Krisztus a samariabeli asszonynyal, szélén 3 bélyeg. Hossza 0305, 
szél.

Kiállítja br. Rédl Béla.

Tál.
Ezüst, részben aranyozott. Vert és vésett munka. Kerek szélei csip- 

tetve vannak. Homorú belsejében négy nagy virág között ugyanannyi 
domborművű fejekkel ékes kör. Kerek közepe kiemelkedik s hosszúkás, 
lapos hólyagokkal kereteit medaillonban Aeneas elindulása Karthágóból. 
Karimáján három bélyeg. C. átm. o 'jo.

Kiállítja b. Rédl Béla-
1

Ékszertartó tálcád.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tojásdad, 

fenekén virág. Felálló karimája 8 hólyagosra kivert s négy stylizált füvei 
váltakozó, virággal díszített. Oldalt két hajlott fül. Szélén kívül 3 bélyeg. 
Hossza o-i88, sz. 135.

Kiállítja b. Apor Károly.

Ékszertartó tálcád.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tojásdad fene-
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Tálc\a.

kén ágon ülő papagály. Felálló szélei 4 nagyobb kagyló
forma és 4 kisebb alján díszített hólyagra kiverve. Oldalt 2 
hajlott fül. Szélén kívül 2 bélyeg. Hossza 01'68, sz. 0‘i45.

Kiállítja b. Apor Károly.

Ezüst részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. 
Tojásdad fenekén gyümölcsköteg, körülötte négy nagyobb 
és négy hólyagban levéldíszt látunk kiverve. Oldalt két haj

lott fül. Belül bélyeg, kívül két bélyeg. Hossza o ,ii2 , sz. 0097.
. Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Ékszertartó tálcád.
Ezüst részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Fenekén babér- 

koszorúval kereteit medaillonban földgömböt tartó gyer
mek-alak. Karimája magas, s csüngő szalagok által 8 részre 
osztják. E részekben lombok gyümölcsökkel váltakoznak. 

Oldalt két hajlott fül. Szélén kívül két bélyeg. Hossza o 'i9 , sz. o-i6.
Kiállítja b. Apor Károly.

Ékszertartó táléba.
Ezüst aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Tojásdad. Fenekén 

domború virág kiverve. Karimája fodros szélű, virágfüzérrel ékes. Oldalt 2
hajlott fül. Szélén 2 bélyeg. Hossza 0'i24, sz. 0'i03.

Kiállítja b. Apor Károly.

Tálczfi.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Kerek nyolcz 

karéjú. Közepén nyolcz szirmú virág, felette homorú hólyagok kivervék. 
Oldalt két hajlított fül. Szélén kívül 2 bélyeg. Atm. 0^09 3.

Kiállítjá br. Radvánszky Béla.

Cseŝ e.
Ezüst, részben aranyozott. Vert, vésett és öntött munka. Kerekded 

fenekétől 6 félkör alakú gerezd emelkedik, melyeken aranyozatlan ezüst 
virágok vannak kiverve s állati főbe végződő hajlott fül. Hossza 014, 
szél. o 'i i ,  magas. O'ojj.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.
r

Ékszertartó tálcza.
Ezüst részben aranyozva. Vert és vésett munka. Hosszúkás felálló 

szélein négy cartouche benne, lombdiszítés pontozott alapon. Alján két 
bélyeg. Hossza o-i.24, sz. 0 082.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Tányér.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. Hatszögletű szélén gyöngy
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körök között tulipán, bazsarózsa s egyéb virágokból kötött ko
szorú domborodik. Középen kerek, homorú mélyedésben gyöngy
körön 6 kagyló ül, közepén pedig bazsarózsa. Szélén bélyegek.
Átm. o-277.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

Tányér — u  drb.
Ezüst aranyozva, vert és vésett munka. Hatszögletű vízszintes karimá

ján levélkoszorú kiverve. Homorú kerek közepén szintén domború virág. 
Szélén bélyeg. Átm. 0'2i8.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Tányér — 12 drb.
Ezüst, aranyozva. Vert és vésett munka. 6 szögletü karimáján levelek 

és gyümölcsök domborodnak. Középen kerek homorú mélyedésben vésett

G
levélkoszorúban két czímert látunk, balra a Teleki-családét MICHAEL . 
TELEKI, jobbra a Veér-családét VER . IVDIT . AN . DO . 1670 felirattal, 
alján bélyeg. Átm. 0‘2i5.

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.
r

Ékszertartó csésze.
Kristály foglalványban. A foglalvánv ezüst aranyozva. Öntött és vésett 

munka zománczczal diszítve. Kerekded csiszolt talpa csipkés pántba foglalva, 
rajta vésett művü sárkány ül, mely hátán egy kigyó által körültekert virág
alakú nyelet hordoz. Ez a rész 8 szirmú, virágalakú metszett kristály - 
lapból áll. Az egyes szirmok között szárnyas angyalfök s zománczczal 
ékes virágalakú gombok ülnek. A zománcz színe áttetsző vörös, sötétkék, 
át nem látszó világos-kék. Magassága 0'i2.

Kiállítja gr. Bánffy György.
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Kettős tálcád.
Ezüst, aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Két tojásdad egymás 

felé helyzeti talpból áll. Az alsó 4 apró lábon áll. Széle fodros, vésett 
virágokkal és kagylókkal ékes. Homorú belsejében gyümölcsök, virágok, 
bogarak és rocaille kiverve és bevésve. Közepén szabadon álló stylizált

„ombozat emelkedik, egy kisebb tálcza talpát képezvén. E tálcza szélein 
kivágott s az alsóhoz hasonló módon diszített. Mind a két tálczán két-két 
bélyeg, a másik olvashatlan. Magassága o 'i 15, a nagy tálcza hossza 0^223, 
szél. o'i67, a kis tálcza hossza o 'i j ,  szél. o 'io j.

Kiállítja br. Bálintitt József.

Tálcza.
Ezüst, részben aranyozott. Vert és vésett mü. Kerekded karimáján 

kagylóalakú ékítményeket látunk, belől 2 játszó gyermek van. Karimáján 
3 bélyeg. Hossza o'ioy, szél. o -093-

Kiállítja gr. Teleki Sámuel.

Tálcza.
Ezüst, aranyozás nyomaival. Vert és vésett munka. Tojásdad nyolcz 

homorú hólyaggal körülvett nyolczszögletü, fenekén gyümölcsök és leve
lek domborodnak a hólyagokban, lombdisz és kagylók váltják fel egymást, 
Oldalán két hajlított fül. Szélén bélyeg, kívül kettő. Hosszasága 0'i22. 
Sz. o-098.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Tálcza.
Ezüst, aranyozás maradékaival. Vert öntött és vésett munka. Eenekén 

szarvas erdőben. Magas, széles, négy nagyobb és négy kisebb hólyagra 
kivervék. A négy nagyobban pontozott levelek. Oldalt két hajlott fül. 
Külsején bélyeg és S. S. Z. bevésve. Hossza o 'i i3 , sz. 0‘09-

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Tálcád.
Ezüst, aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Fenekén virág. 

Oldalai négy nagyobb és négy kisebb gerezdre kivervék, és levelekkel éke
sek. Oldalt két hajlott fül. Külsején: Átm. o'i2.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.
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Tálcád.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Tojásdad 

fenekén domború ijjas és nyilas amorette van kiverve. A tálcza szélei 
nyolcz gerezddel emelkednek, levelekkel és négy mascaronnal diszítvék. 
Oldalán két stylisált lomb, mint fül. Szélén kívül bélyeg. Hossza o'i42, 
sz. 0‘129.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Ékszertartó tálcza.
Ezüst, részben aranyozva. Vert, öntött és vésett munka. Tojásdad 

fenekén gyümölcsös kosár fölött madár. Felálló karimája 4 nagyobb és 
4 kisebb hólyagra kiverve. A hólyagok alját gyöngysorok összeszögellésein 
lombok díszítik. Szélén kívül 2 bélyeg. Hossza o’ié j , szélessége OA37.

Kiállítja br. Apor Károly.

Tálcza.
Ezüst, részben aranyozva. Vert vésett és öntött munka. Tojásdad 

diszítménynyel szegélyzett fenekét aranyozatlan ezüst virág díszíti. Szélei 
magasak, négy nagyobb és két kisebb gerezdre vervék. Oldalt két hajlott 
fül. Külsején három bélyeg és A. P. Hossza 0'i22, sz. 0'i03.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Tálcza.
Ezüst aranyozva, vert, vésett és öntött munka. Kerekded, 8 karélyú. 

Fenekén 8 hegybe kiszökellő lomdísz között lapdázó alakokat látunk ki
verve. Oldalt 2 állatfejü hajlott fül. Szélén belül bélyeg. Hosszasága o 'i 63, 
szél. o-043-

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Tálcád.
Ezüst, részben aranyozva, vert, vésett és öntött munka. Tojásdad, 

nyolcz karélyán leveles gyümölcsöket és sast látunk kiverve, lombdiszí- 
téstöl környezve. Oldalt két hajlott fül, szélén két bélyeg. Hossza o 'ió j, 
szél. 0.145.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Tálcád.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Tojásdad fenekén 

domborművű hattyú. Magas szélei nyolcz homorú hólyagra vervék és 
levéldiszítménynyel ékítvék. Oldalt két hajlott fül. Külsején két bélyeg. 
Hossza 0 097, sz- o'o82.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Tálcád.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka, türkiszekkel és gyöngyökkel 

czifrázva. Kerek tagolt talpán két aranyozatlan ezüst levél és virágfüzér
Magy. tört. ötvösmű-kiállítás. V. 3
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vonul körül. Nyelét kláris ág képezi, melyre szőlőinda kúszik fel. A nyé
len ferdén áll a nyolcz czikkes tálcza maga, melyet kívül ezüst levelek és 
virágok ékesítenek. Belseje aranyozva van; itt Sába királynéját látjuk Sala
mon előtt erősen kiszökellő domborművel ábrázolva. A dombor müvet 
sugár-alakúan elrendezett váltakozó virág- és gyümölcscsokrok környezik. 
Sebastian Han müve. Magassága 0257 c. Atm. o'i6.

Kiállítja gróf Bánffy György.

Tálcza.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Kerekded. Csiptetett 

szélű karimáján virágok kiverve. Homorú közepében lombokkal környe
zett gyümölcsös kosár két sassal. Szélén két bélyeg. Hosszasága o'275. 
Szélessége o'24-

Kiállítja b. Apor Károly.

Tálcád.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Kerekded. Csiptetett szélű 

vízszintes karimáján lombdiszítmények és gyümölcskötegek kiverve. Homorú 
közepét gyöngysor szegélyzi. Belül tájkép és Diana. Szélén három bélyeg. 
Elosszasága 0335. Szélessége C193.

Kiállítja b. Apor Károly.

Tálcza.
Ezüst. Vert munka. Kerekded. Csiptetett szélű karimáján domború 

lombdiszítés kiverve. Középen kereteit medaillonban tájkép: hegyes vidék, 
folyón átvezető kőhid, benne három alak. A karima szélén belül két bélyeg. 
Hosszasága o'2i. Szélessége o'i88.

Kiállítja gróf Bánffy György.

Tálcád.
Ezüst, aranyos. Vert és vésett munka. Kerek. Felhajló homorú szélén 

két gvöngysorba foglalva diszített szalag hat fa által hat mezőre osztatik. 
Ezekben czápás alapon a következő jelenetek kivervék: lenn futó nyúl, 
medve, melynek hátába kutya harap, ismét fenn futó nyúl kecske hátába 
harapó kutyával, repülő madár, vadkan kutya hátába harap, rókát kutya 
támad meg, a róka viszont a kutya nyakába sülyeszti fogait, egy futó 
egyszarvút ismét kutya támad és végén nyúl hátán sas, s ennek farkába 
harapó kutya. Kerek, kissé domború s gyöngyökkel szegélyzett belseje és 
széle között vésett czikk-czakkok szalagot képeznek. A tálcza közepén öt 
cziprus között egyszarvú, hasába és hátába harap két kutya, mialatt a har
madik az egyszarvú hátán lévő kutyát támadja meg. Szélén kívül bélyeg 
beütve. Átmérője ó'i64.

Kiállítja Kárász Géza.

Tálcza.
Ezüst aranyozás maradékával. Öntött és sodrony munka. Kerek. Kari-
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mája öt ujju levelekkel szegélyzett. Homorú belsejében sugárformán elren
dezett levelek. Közepén gombos rózsával. Átmérője o'ip.

Kiállítja br. Bálintitt József.

Tál.
Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded csiptetett szélű karimáján 

lombdiszítés között három medaillon benne képzelt tájképrészletek. A középső 
dombormű strucz-vadászatot ábrázol. A karima szélén belül két bélyeg. 
Hossza 0.49, sz. 0.43.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Tál.
Ezüst, részben aranyozott. Vert és vésett munka. Kerek szélei csip- 

tetve vannak. Homorú belsejében négy nagy virág között ugyanannyi dom
borművű fejekkel ékes kör. Kerek közepe kiemelkedik s hosszúkás páros 
hólyagokkal kereteit medaillonban Aeneas elindulása Karthágóból.

Tál.
Ezüst, részben aranyozva. Öntött, vert és vésett munka. Kerek; víz

szintes karimáján vésett lonrbdiszítések között 12 férfi-mellkép. Homorú 
belsején sima alapon 4 nő-mellképpel diszített medaillon váltakozik a Me
dici család, Apolló és Marsyast ábrázoló cameojának öntött másával. Köze
pét kettős domborodás foglalja el, melyen gyümölcskötegek kivervék, míg 
legbelül egy az utolsó Ítéletet ábrázoló érem van. Az érmen olvassuk: 
VIGILATE . QVIA . NESCITIS . QVA . HORA . DOMINUS . VETURUS . 
EST . QVARE . MAT . 34 (?) Alján Átm. 0.423.

Kiállítja gr. Berchtold Richárdné.

Tál.
Ezüst, részben aranyozva. Vert és vésett munka. Kerekded szélei csip- 

tetvék; vízszintes karimáján domború gyümölcsök és két antik formájú fő 
van kiverve. Homorú belsejében gyümölcsök és egyéb díszítmények között 
mákot tartó nőalakot és szárnyas amorettet látunk. Karimáján három 
bélyeg. Hosszasága 0‘38. Szélessége 0'20.

Kiállítja b. Radvánszlty Béla.

Tál.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Tojásdad alakú, szegélyzett 

s tojás sorral ékes karimája vízszintes. Rajta domború gyümölcsök és virágos 
s Delfin-fejes cartoucheok között 4 hosszúkás medaillon. Ezekben tájképet, 
kutyát, farkast, szarvast és tengeri macskát látunk. Homorú belsejében vi
rágok, levelek és bogarak kiverve. Közepe domború, csigákkal és hüllőkkel 
diszített. A karimán 2 bélyeg. Hossza o’54j, szél. 0 39.

Kiállítja gr. Erdődy Ferencz.

3 *
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Tál.
Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded széle felfelé hajlított és sima 

részekkel csiptetett részek váltakoznak. Vízszintesen álló karimájára két 
angyalfővel megszakított lombdísz van kiverve. Közepén bibliai jelenetet 
szemlélünk: Krisztus a samariabeli asszonynyal, szélén három bélyeg. 
Hossza 0.305, szél. 0.265.

Kiállítja br. Rédl Béla.

Trí].
Ezüst, vert és vésett munka. Kerekded, szélén csiptetett, lapos, víz' 

szintesen álló karimáján domború gyümölcsöket latunk pontozott alapon 
kiverve, közepén homorú mélyedésben képzelt tájkép 2 alakkal, szélén 
2 bélyeg. Hossza 0^275, szél. 0'245.

Kiállítja br. Rédl Béla.

Teil.
Ezüst, vert és vésett munka. Tojásdad, szélén csiptetett, vízszintes ka

rimáján domború madarakat, gyümölcsöket látunk pontozott alapon. Ho
morú közepén pásztorjelenet tájképben, szélén 2 bélyeg. Hossza 0*31, 
szél. o-244-

Kiállítja br. Rédl Béla.

C%ukor tartó.
Ezüst sodronymü, részben aranyozva. Talpán két bélyeg; az egyik 

ki nem vehető, a másikon Sül% olvasható. Magassága 0*24 m
Kiállítja Őshegyi József, M.-Ovárról.

Csésze.
Ezüst, részben aranyozott. Vert, vésett és öntött munka. Kerekded 

fenekétől 6 félköralakú gerezd emelkedik, melyeken aranyozatlan ezüst 
virágok vannak kiverve s állati főbe végződő hajlott fül. Hossza o'i4, 
szél. o 'i i ,  magas. 0'055-

Kiállítja gr: Teleki Sámuel.

IV.

Piperetárgyak. (XVI— XIX. tárló és szekrény.)

^Amulett ártó.
Ezüst, aranyos. Táskát példáz és érdes alapja vésett virág és lomb- 

díszszel ékes. Belül kis kerek mélyedés az amuletnek.
Kiállítja gr. Kornis Emil.
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Dobo£
Ezüst részben aranyozva. Vert, öntött és vésett 

munka. Tompított négyszegletű, négy apró lábon 
áll, fedelén domború rocoocó kagyló és díszedény.
Alján két bélyeg. Hossza 0-09, h. 0-067, m- ° '° 55-

Kiállítja gr. BánfFy György.

Doboz-
Ezüst. Vert és vésett munka. Tojásdad, alsó része tágult gyümölcs- 

kötegekkel díszített. Fedelén álczák, gyümölcskötegek, keretben Juno, páva 
által vontatott szekeren ül. Alján két bélyeg. Hossza 0-139, sz- 0*105.

Kiállítja br. Radvánszky Béla.

Illatsjeres palac^k.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Középrészén fekete zomán- 

czos alapú ezüst guillochirozott csipkézett félkörökben virágok áttetsző 
zöld, vörös, kék és violaszín zománczosak. Az egész zománczos alapot még 
egy üvegmáz réteg fedi. A vésett talpon és nyakon türkiszek, fenn gránát.

Kiállítja br. Apor Károly.

Illats^eres palac^k.
Ezüst aranyozva. Vert és vésett munka. Közepe fehér alapú, fekete 

rajzu festett zománcz. Talpa és nyaka virágdíszszel ékes vésetü, türkiszek- 
kel és gránátokkal díszítve.

Kiállítja br. Apor Károly.

Tizenhárom kapocsrész•
Ezüst-aranyos. Öntött, vert munka. Sima alapon áttört, íestett zomán

czos lomb- és virágdísz. Néhány kapocsrész új, legtöbbje javított.
Kiállítja Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök.

Két pánt.
Ezüst aranyos. Öntött, vert munka. Kívül fonott sodronykeret, aztán 

síma szél, ezután vékonyabb sodronykeretben áttört és dombormívü tuli
pán, két bazsarózsa, egy gyűszűvirág lombdíszben három türkiszszel. Lenn 
dombormívü virágfüzér. A csation lombdísz, egy virág s egy türkisz. A ka
pocs sárkányfő, nyaka hajlásában sodrott karikájú láncz. A hátsó lapon bélyeg.

Kiállítja a brassómegyei bizottság.

Kapihocs.
Ezüst öntött munka. Középen női tej, kétoldalt egy-egy lantoló amo- 

rette, lombdíszben. Az éken három ötszirmú virág részben kipattogzott 
kék zománczczal. Kiállítja a győri helyi bizottság,

Ruhakapocs ezüst gránátokkal.
Nagysága által feltűnő. Feje félkörü lemez. Három kiszökellő virággal.
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Nyaka félkör, mely felül, alól, hol a fejhez és lábhoz erősítve van széles 
félkörrel szegélyeztetik, melyben öt magasan foglalt gránát (az alsó szegély 
elveszett). Lába hosszúkás, keskeny ülemez, vége letört. Úgy a mint fejéből 
is egy darab. Mellette egy kisebb hasonló kevésbbé díszes ruhakapocs töre
déke. Leihelye Bakódi puszta.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Ti\ kapocs.
Ezüst, aranyos. Öntött sodronyos munka. Mindannyija sodronyos 

lombdiszü alapon festett zománczos virágokkal és levelekkel ékes.
Kiállítja Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök.

Két karperec
Ezüst ponczozott és áttört munka. Nyolcz-nyolcz stylisált virágból 

egybefüzve, rubin-spinellekkel és gyémántokkal ékítve. A két előbbi szám
hoz tartoznak.

Kiállítja Dessewffy Pál.

Két karperec
Arany. Öntött, sodronyzott munka. Sodonynyal borított rudacskákon 

öt sor aranygyöngy, hátul síma pont, a csattot médaillon képezi.
Kiállítja gr. Szapáry István.

Karperec
Arany. Öntött, sodronyos, áttört munka. Öt sodronyos foglalású gyöngy- 

keretü sodronyzott, áttört mívü virágokból alkotott lánczocskák fűznek egybe. 
Középen áttört virág és lombdíszben nő-fejet ábrázoló női cameo.

Kiállítja Tarnay Istvánné.

Karperec
Ezüst aranyozva. Öntött és vésett munka. Az előbbinek párja, de 

csak hét darabból áll.
Kiállítja Lonovics Gyuláné.

Karperec
Ezüst aranyozva. Öntött és vésett munka. Gyöngyökkel és gránátok

kal ékítve. Az ékszer öt kisebb és három nagyobb egybefüzött tagból áll. 
A kisebbek s a nagyobbak közül kettő stylisált virágokat ábrázolnak. A kö
zéprész sötétkék, fehér, vörös és világoskék festett zománczos és sodrony- 
müvü boglár. Tetején virág, sötétkék, zománczos négy szívalaku szirommal, 
felül gránát. Alja festett zománcz.

Kiállítja Lonovics Albertné.

Karperec
Arany. Préselt munka, közepén gyöngy türkiszekkel. Két oldalt öt-öt 

türkisz.
Kiállítja Dessewffy Pál.
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Karperec
Arany. Öntött munka. Tizenegy tagból áll, melyek mindegyike négy 

kagyló közt festett zománczos virág. A csatot amethyst képezi, fekete 
festett zománczos foglalásban.

Kiállítja gr. Hunyady László.

Karperec{.
Arany. Öntött és vésett munka. Öt aranyfoglalású amethystet ugyan

annyi kisebb tag fűz össze. E kisebb tagok alapja zöldes arany, rajta 
négy vörös arany rózsa s négy türkisz közt kis gyémánt.

Kiállítja gr. Hunyady László.

Karperec
Arany. Öntött munka, festett zománczczal. Az ékszer kilencz festett 

zománczos ékü tagból áll, melyeket türkiszek, opálok, topázok, gránátok, 
amethystek s beryllek díszítenek.

Kiállítja gr. Hunyady László.

Karperec
Arany. Öntött és vésett munka. Kígyó, mozgó Ízületekkel. Feje fona

lasait vésett alapon áttetsző zöld zománczczal, gyöngygyei és három ru
binnal ékes.

Kiállítja Török Imre.

Nyakek.
Arany. Öntött munka. Egy csokorból, két félcsokorból s három gomb

ból áll, bársonyra erősítve. Az egész éket szorosan egymás mellé illesztett 
apró gyöngysorok alkotják. A gombok tetején háromszirmú rubintvirág, 
kis gyémánttal. A csokrok alján szintén rubintok.

Kiállítja gr. Szapáry István.

Ndsfa és két fülönfüggő.
Ezüst aranyozva. Öntött és ponczozott munka. Fent csokor gráná

tokkal ékítve, közepén két smaragd közt gyémánt. Erről ponczozott fog
lalatban ékkövek függnek alá; középen mértani dísz gránátokkal és sma
ragdokkal ; a középpontot gyémánt képezi, ezüst foglalatban. A két 
fülönfüggő e násfa párdarabjai.

Kiállítja Scholcz Vilmosné.

Arany. Öntött munka. Csokorról hosszú arany csepp függ.
Kiállítja Ocsovszky Mária.

Kereset és két fülönfüggő.
Arany. Öntött és pettyes munka. Aranygyöngy keretben apró gyé

mántok ékítik mindhárom darabot.
Kiállítja Nyéki Gyuláné.
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Két fülönfüggő.
Arany. Vert és sodronyos munka. Két részből áll. A felső csokor 

közepén vésett virág, melyről vésett csészéjü sodronymíves kelyhü virág 
függ.

Kiállítja Bernhardt Adolf.

Két fülönfüggő.
Ezüst. Öntött munka. Gyémántos karikán ugyancsak gyémántokkal 

kirakott füles kosárkát ábrázol.
Kiállítja dr. Stuller Gyuláné.

Nyakék és két fülönfüggő.
Arany. Vésett, sodronyos munka. A nyakék sodronyos mívű vésett 

virágokkal ékített tagokból áll. A középrészen festett zománczos szirmú 
gyöngybibés virág. Alatta, úgy mint a nyakék zárkapcsán és két oldalt 
részben festett zománczos lomb és virágdísz. Az egész éket számos gyöngy 
díszíti. A fülönfüggők e nyakék párdarabjai, de zománczos díszük nincsen.

Kiállítja gr. Nemes Jánosné.

Nyak ék nősfa és fülönfüggők.
Vésett arany munka zománczolt egyptomi fejekkel és díszíményekkel.

Kiállítja br. Szentkereszty Béláné.

Násfa és fülönfüggők.
Aranyozott ezüst. Vésett és sodronyzott munka. Tűzben zománczolt 

sárkányölő Szt. Györgygyel, türkiszekkel és gránátokkal ékítve.
Kiállítja br. Szentkereszty Béláné.

Násfa.
Ezüst aranyozva. Öntött, vésett és zománczos munka. Középen a 

sárkánytölö Szt. György alakja zománczban, körülte zománczos stylisált 
sárkányok s levéldísz. A hátsó rész szintén zománczos. Alját gránátok s 
gyönygyök ékítik.

Kiállítja gr. Bethlen Ödön.

Legyező.
Áttört mivü gyöngyház. Két végső tagja arany, fokozatosan nagyob

bodó aranygombocskákkal, türkiszekkel és gyöngyökkel ékítve.
Kiállítja Hampel Józseíné Pulszky Polyxena.

Melltű.
Ezüst, vert munka. Pillangót ábrázol s rubintokkal van ékítve.

Kiállítja dr. Rombauer Lajos.

Melltű.
Ezüst aranyozva. Préselt munka. Kettős virágkoszoruból áll. A külső 

nagyobb, a belső kisebb virágokból, melyek fehér alapon íekete festett
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zománczosak. Középen hasonló szirmú rubintokkal ékített nagyobb virág. 
A külső koszorún szintén rubintok.

Kiállítja a győri helyi bizottság.

Bogiáros hajtű.
Ezüst aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka. Az áttört mívü dísz

ben stylizált három szirmú virág. A szirmok aranyos foglalatú smaragdok és 
gránátok, köztük egy-egy gyöngy, a porodák világoskék és sötétkék zománcz- 
pettyek. Középen nagy gyöngy.

Kiállítja Scholcz Vilmosné.

Melltű.
Ezüst, aranyos. Öntött munka. Tizenkét csokrozott szalagból össze

állított virág, fehér alapú festett zománczczal ékes táblakövekkel diszítve.
Kiállítja gr Zichy Livia.

Melltű.
Arany és ezüst. Öntött munka. Fenn gyémántos csokor ez alatt 

tojásdad médaillon gyémántkeretben egy pánezélos férfi festett zománezos 
arczképével. A hátsó lapon kékalapú fekete festésű zománezban vitorlázó 
Amor, fölötte e fölirás. «Amor trouve moyen» a vitorlán: «Schnell feise 
ad vivum.))

Kiállítja gr. Zichy Livia.

Mellt,l
Arany. Öntött munka. Két zománezos keret, kerek lapot foglal be, 

ezen festett zománezos tengeri tájkép három árboczos hajóval, jobb felöl 
romok, az előtérben pipázó török s egy horgászó alak.

Kiállítja Hampel Józsefné Pulszky Polyxena.

Melltű és két fülönfüggő.
Ezüst, aranyozva. Préselt munka. A melltün két levél közt festett 

zománezos virág, körülte négy, közepén egy rubint. Lenn szintén három 
rubint függ. A fülönfüggők ez ékszer párdarabjai.

Kiállítja des Echerolles Kruspér Sándor.

Mellboglár.
Ezüst aranyozva. Öntött, áttört munka. Áttört mívü kagylókkal és 

lombdíszszel ékes kapocsrészekböl összeállítva. Felül amethyst.
Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Mentecsat.
Ezüst aranyozva. Öntött, vésett és áttört munka. Két egyforma tag

ból áll. Lenn levélkoszorú e fölött lombozatra pátra — fajta — díszszel 
felül hatszirmú gyöngybibés vésett virágok és gránátok képezik. Középen 
nagy gránát körülte apró gyöngy virágok s hat vésett ezüst szirom. 
A középcsatot kettős czipőezím-virág fedi.

Kiállítja b. Orczy Béla.
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Öt pár csat.
Ezüst aranyozva. Öntött és sodronyos munka. A csatok két lándzsa

alakú, levélvégü részből állanak, melyeknek sima alapja sodronycsigákkal 
s át nem látszó sötétzöld zománczczal ékes. A középdíszt hatszirmú hasonló 
zománczu virág képezi, mely azonban háromról hiányzik.

Kiállítja gr. Bethlen Ödön.

Mentekötő.
Ezüst aranyozva. Öntött, áttört munka. Négy boglárból, középrészből, 

két végcsatból és láncztagokból áll. A boglárok és középrész virágokat 
ábrázolnak, festett hideg zománczczal és türkiszekkel ékesek. A türkiszek 
hárman aranyvésetű török betűk. A végcsatok áttört lombdíszüek, festett 
hideg zománczosak, úgyszitén a láncztagok is.

Kiállítja gr. Berényi Ferencz.

Mentecsat.
Arany. Vert és vésett munka. Három tagból áll. A két szélső tag 

három körmezejében egy-egy vésett virág. A középső négyszögletes tag
ban egy virág, négy félköralakú ággal.

Kiállítja Bernhardt Adolf.

Kardkötő.
Aranyozott ezüst. Öntött, pontozott és vésett munka. Közepében nagy 

boglár. Vastag sodrony és levéldíszü karikákból emelkedik ki a középrész 
levélkoszorúba türkiszek, gránátok és gyöngyökkel. Tetején nagy gyöngy. 
A két oldalpánt sima lapon ponczozott áttört mértani dísz egy-egy gránát 
és két gyöngygyei. A pánt körül vastag sodronykeret. A csat ponczozott, 
türkiszszel.

Kiállítja b. Szentkereszty Béláné.

Násfa.
Ezüst, aranyozva. Öntött munka. Sárga, hideg zománczos alapon virág

füzér, kék zománczos szirmú gyöngybibés virágokkal. A virágok közt egy- 
egy gránát Középen zárt korona alatt szívalakú czimerpaizs, két madárral. 
Fenn és lenn gránát. Alul három gyöngy függ. A násfa XVII-ik század
beli boglárhoz van erősítve, mely sodronydíszszel ékes. Rajta két sor virág, 
az alsó négy gyöngyszirmú türkiszbibéjü, a íelsö négy sodronykeretü, kék 
zománczos szirmú ezüst bibéjü. Legfelül középen, fekete és fehér zomán
czos virág, türkiszszel.

Kiállítja gr. Török László.

Násfa.
Ezüst, aranyos. Vert munka. Csokrot példáz smaragdokkal és hideg 

festett zománczczal ékeset. Középen smaragd virág. Alul ugyancsak hideg 
festett zománczos smaragdbibés virág függ.

Kiállítja gr. Bánffy György.
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Nyakéit és násfa.
Ezüst aranyozva. Bársonyra varrt egybefüzött kilencz tagból áll. Ezek 

közül négy áttört müvü hideg zománczos lombozatot és virágokat ábrázol, 
kettő stylizált virágot ezüst kehelylyel gyöngygyei, almandinnal; egy — a 
végesat — sodronyos karikákkal ékes virág festett zománczos csészével 
gyöngyökkel gránáttal. A két legkisebb boglár is virág, mely valaha fes
tett zománczczal volt ékes. A középrészről függő násfa áttört lombdíszü, 
fekete és fehér festett zománczos, almandinokkal és gyöngyökkel ékítve.

Kiállítja gr. Szápáry István.

Ndsja.
Ezüst, aranyos. Öntött munka. Az alap stylisált lombdísz, fekete és 

zöld zománczos. A zöld zománcz felül hideg zománczczal van kijavítva. 
Fenn, lenn s kétoldalt hatszirmú aranyos virág, gyöngybibével. Középen 
virágot példázó boglár, három türkiszszel, négy gyöngygyei. Alul három 
vert mívü levél — a középső, keretben — melyeket szögecskékre fűzött 
gyöngyök ékítenek.

Kiállítja a brassómegyei bizottság.

Öt fülönfüggő.
Arany. Ponczozott és áttört munka. Lenn kereszt, fölötte kis boglár, 

legfölül gombos karika. Mindegyik hét rubinttal ékítve.
Kiállítja Bernhard Adolf.

Níísfa.
Ezüst, aranyos. Öntött munka. A sárkányölő Szt.-György szabadon 

álló zománczos alakja. A szent vértje kék, hátán vájt rajzzal, a paripa 
fehér, kék pánczéllal, sárga nyeregtakaróval. A szent mellén és a ló fején 
táblakő. A sárkány érdes aranyozáséi szárnyai áttetsző, zöld és rózsaszín 
s át nem látszó fehér és fekete zománczosak. A sárkány fején, szárny
tövein s ló farán egy-egy rubint.

Kiállítja az Erdélyi Muzeum.

Két fülönfüggő.
Arany. Öntött munka. Sötétkék zománczos virágokat ábrázolnak gyé

mántokkal ékítve.
Kiállítja gr. Bánffy György.

Násfa és fülönfüggő.
Aranyozott ezüst préselt munka. A násfa két türkiszekkel kirakott 

félgömb, rudacskán, melynek két végén lándzsavég. Köztük karika türkiszek
kel. Lánczon kisebb gömböcske függ. A fülönfüggők e násfa pár darabjai.

Kiállítja Lonovics Albertné.

Pénztár c^a.
Ezüst. Áttört vésett munka. Tájképet mutat fákkal, Kezetekkel. Köze-
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pén lovas férfi két nőt üdvözöl. Az egyik borítólapon e középcsoport 
kitört.

Kiál lítja Hampel Józsefné Pulszky Polyxena.

Pénztár c\a.
Ezüst. Öntött, áttört munka. Lomb és épületdíszü keret, közepén két 

no s lovas férfialak van. A két lap teljesen azonos.
Kiállítja gr. Keglevich István.

Szekrényke.
Ezüst, vert és vésett munka. Hosszúkás, 8 szögletü s 4 gombalakú 

lábon áll, sima talpa tagolt. Oldalain 4 tájkép alakokkal, váltakozik 4 gyü- 
mölcsköteggel. Eedele szélén csiptetett, kissé domború. Közepén 
két alakot szemlélünk gyümölcs- és levélkeretben. Alján bélyeg. 
Magassága o’i i, hossza 0152, szél. 0‘i22.

Kiállítja br. Rédl Béla.

Szekrényke.
Ezüst aranyozva. Öntött és vésett munka zománczczal díszítve. Nyolcz 

szögletü s karmos lábon áll, elöl fiókkal. Merőleges oldalú talpa felett 
kisebb szekrény emelkedik csavart oszlopokkal. Fedelén ismét emelkedet- 
tebb nyolcz nős rész van. A szekrény oldallapjai áttört müvü zománczolt 
virágokkal diszítvék, melyben áttetsző bíbor, zöld, át nem látszó sárga, vörös, 
fehér, fekete, világoskék és arany színeket látunk. Magassága 0‘i43, hosz- 
szasága 0'07 szélessége 0 '07.

Kiállítja b. Rédl Béla.

Szekrényke.
Ezüst aranyozva. Vert, vésett és öntött munka. Hosszúkás négyszög

letű négy lapos gombon áll, alsó oldalán sima aranyozott alapra, áttört 
müvü virágok vannak erősítve, fedelén hasonmüvü virágokat látunk. Kö-

zepét egy tojásdad festett zománcz medaillon foglalja el, benne mytho- 
logicus szerelmes jelenet. Alján bélyeg, fedelén. Magassága o‘o65, hossza 
0‘12, sz. 0 093.

Kiállítja br. Rédl Béla.

Tükör.
Kerete aranyos-ezüst, áttört és filigrán munka, mintázott festett zo

mánczczal és ékkövekkel díszítve. Nyolczszögletü. A keret szélén áttört 
müvü párta. Ezen, a szegletekre foglalt türkiszek, az oldalak közepén pedig 
ezüst sodronyból készített, hatszirmú berill és dalmatin bibéjü virágok 
lettek alkalmazva. A kereten áttört háló mintázott, festett zománcz virá-
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gokkal és levelekkel. A virágok között áttört kosarak és virágedények 
gyümölcsökkel megrakottan foglalnak helyet. A gyümölcsökön pedig ma
darak ülnek. A tükör tulajdonképeni foglalatjától a kereten végig minden 
szegletes, ezüst-sodronyból készült levelek fekszenek. A keret füle alatt, 
aranyos szalagból kötött türkiszekkel és ezüst sodrony levelekkel díszes 
csokor. Közepén mintázott zománcz virágokkal czifrázott kerek gomb. 
Benne hat szirmú ezüst-sodrony virág dalmatin bibével A tükör maga csip
kés szélű foglalattal van körülvéve. A szögleteken két gránát közé foglalt 
türkisz ül. A zománcz színei: fehér, sárga, vörös, világos és sötétkék, vilá
gos és sötét zöld, rózsaszínű, bibor viola, lekete és arany. Ez azonban 
hidegen lett használva. A gyümölcsös kosarakban látható szőlőszemeket, 
áttetsző kék, kékes zöld és viola zománczcseppek példázzák. A tükör hátán 
nyolcz a tükröt keretéhez szorító sróf fején nyolczszirmu virággal díszített. 
Hátán két bélyeg. Hossza o‘3 5i, sz. o'26.

Kiállítja hg Esterházy Miklós.

Forgo és kerecsen.
Ezüst, aranyos. Öntött vésett munka. A forgón hat virágból alkotott 

köz, közepén nagyobb virág keresztalakú rubintos szirmokkal. Lenn kis 
virág s erről ponczozott foglalási! rubint függ. A tollakat példázó részek 
négy, hat, illetve nyolcz virágból állanak, valamennyit rubintok és gyön
gyök díszítik. A tollvégeken egy-egy ponczozott foglalást! rubint függ. 
Úgy a forgó, mint a kerecsen hátsó lapja vésetekkel ékes.

Kiállítja gr. Tisza Lajos.
Khmai ékszer.

Ezüst aranyozva. Vert, áttört, vésett munka. Széle hat karéjú, fenn 
szögletes bevágás. Oldalán áttört vésett mívű lombdísz. Középen dombor
művű genre jelenet, tájképben. Kis ház előtt nő legyezővel s papirtekercs- 
csel, előtte horgászó férfi, szemben vele ökröt vezető földmíves, kit ökre 
a vízbe akar húzni, mögötte hídon kévét tartó nevető alak. A tájképben 
áttetsző sötétkék és kétféle zöld zománczos fák. Fenn a kapcson dombor
művű vésett pillangó berakott kék toliakkal.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

V.

0  rá k.
Óra.

Ezüst, aranyos. Öntött és vésett munka, zománczczal és ékkövekkel 
díszítve. Négy stylisált, két négyszögletű lapos gombon álló lomb képezi 
a négyszögleteken a lábot. E lombokon oldalt, áttetsző sötétkékre zomán-
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czolt redőzet lóg két-két gyémántos szegről. Tetején ezüstbe foglalt safir, 
alatta két át nem látszó kék zománczczal ékes kis szarv, közötte apró gyé
mánt. A safir felett a szögletekre két lombból kinövő női fej, át nem látszó 
világoskék mellel, rajta gyémánt és áttetsző zöld diadémmal fején. Az óra 
szekrénye négy oldalú Alul hajlott párkány szegi be és áttört. A párkányra 
világoskék és áttetsző zöld cartouche elem kunkorodik középen safirral. 
Az áttört nyílást hasonló módon díszített cartouche környezi. Ennek köze
pén dalmatin, tőle jobbra és balra is kis gyémánt. Belöl kékre futtatott 
aczéllemezen, négy szirmú kék zománczos virág bibéje. Az óra lapja ezüst. 
A liliommal váltakozó óraszámok vájt fekete zománczczal töltvék meg. 
Az óramutató gyémántos, a fertály mutató futtatott aczél. Az óralap bel
sejében szemcsézett arany alapon áttört müvü lombdísz, felette két dísz
edény és baldakin, zöldeskék, zöld és sötétkék áttetsző, és át nem látszó 
világoskék. A szekrény felső megszakított párkánya között áttört mívű 
rózsa, közepén dalmatin, rajta pedig áttetsző zöld zománcz és apró gyé
mántok. A párkány alatt a szögleteken világoskék zománcz szalagok és 
apró gyémántok. A tagolt tetőn elöl két dalmatin, két rubint, egy smaragd 
és két világoskékre zománczolt czifrázat. Oldalán rojtos áttetsző zöldes
kék zománcz kendön két angyal ül. Az egyik kezében rubint bibével hat 
szirmú, kék virágot fog. A másik gyümölcsöt példázó rubintot tart baljá
val. A két angyal között kétfülü rococco díszedényt látunk safirral, rubint- 
tal, kékes-fekete hideg és áttetsző vörös és zöld zománczczal díszítve. Az 
edény szájában virágok, zománczos szirmokkal, smaragd, gyémánt és dal
matin bibével. A szekrény két oldallapja azonos. Közepén csiszolt üveg 
fedi az óramüvet. Felette áttetsző zöld zománcz czifrázaton safir ül. Alatta 
dalmatin, egy apró gyémánt és zománczos czifraság. Az alsó párkányon 
áttetsző zöld és át nem látszó világoskék a felsőn, kék szalag, gyémánt 
végén. Hátlapja a haranggal csuklóban nyílik. Belől áttört müvü vésett 
lombdísz között Minerva mellszobrát látjuk. Felette baldakin s alatta mon
dat szalag, rajta az óra készítőjének neve: C. Cabbrie Fondon áll. Ma
gassága o-i35-

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

Óra.
Ezüst, részben aranyos. Vert és vésett munka, magas dombormüvek- 

kel díszítve. Előlapja csiptetett szélű, kiszökellő részekkel, a díszítést rajta 
három részre oszthatjuk. Az alsón, vésett mívü virágokkal ékes redözet 
között, virágfüzért tartó hét keblű női alak: ephesusi Dianna a természetet 
jelképezi. A redőzeten jobbról kürtölő, balról bőség szarut tartó angyal. 
Alattok pálma leveles medaillon, az egyikben földtömre támaszkodó nö 
virágfüzért tart, körülötte: NE TOTO DEHJSCAT. A másikban egy 
fa alatt Mercur-pálczás nö pihen, körülötte: TRANQUJLLJTA REDVX. 
Középen naptár hónapokkal és napokkal, vésett mozgatható lapon. Ennek
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két oldalán, a négy napszakot példázó allegoricus alakok erősen kiszökellő 
domborműben. Alsó férfi, — est — kalapácsot és csengettyűt tartó nő 
— dél — egy másik puzdrával — hajnal — és a negyedik fején a hold 
szára — éj. — Legalól földgömb, nyitott könyv, szögmérő, lyra és hang
szerek. A középső részen aranyos óralap, a számok hideg fekete zománcz- 
ban, a rodiacus és az azt példázó alakok ezüstben kiverve. Az óralap alatt 
domború felhőn Venus hattyúval, Mars és Mercur, részben szabadon állva. 
Mellette két oldalt a négy évszakot személyesítő női alakok. Az óra felett 
ismét felhőn Chronos és Janus ülnek. A legfelső részen jobboldalt kagy
lókkal szegélyzett medaillonban. A harcz és béke allegóriája. SIC REDI I 
ALMA QUJES, jobboldalt pedig buzakalászokkal vegyített virágfüzérrel 
medaillonban bőség szarut tartó nő fáklyáját oltja harczi jelvényeken. 
Körülötte: FELIX TEMPORUM REPARATIO. E két medaillon felett 
két repülő szárnyas angyal. Az ingát két ellenkező irányban mozgó sas 
képezi, alattok cartouche, szárnyas homokórával és farkába harapó kígyó
val az időt és az örökkévalóságot jelezvén. Végül az óralap legfelső csú
csán Jupiter ül. Az óramű, maga e dombormívű ezüst lap mögött van. 
Csuklóban járó hátlapja kinyitva, készítőjét tünteti fel: Jacob Kazoler In 
Wienn. Hossza o '4j, szélessége o 27.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

Óra.
Bronz aranyozva. Az óraműn bevésve e fölirás: PHILIP JACOB 

PICKELMAN FECIT LINZ. Atm. 0M2 m.
Kiállítja Lepossa Dániel, Magyar-Ovárról.

Óra.
Arany. Öntött munka. Az óra füle zárt koronát ábrázol s rubintokkal 

s apró zománczcsepekkel ékes. Rajta festett zománcz nyomai. Az óra üvege 
körül festett zománcz alapú fekete festésű karika, aztán rubintkör s ismét 
fehér alapú fekete festésű kettős karika van. A hátsó lap érdes arany felü
lete mintázott festett zománczczal ékes; közepén bazsarózsa lomb és virág
díszben. A fülön lomb és virágdísz, mintázott festett zománczos. Az akasztót 
hanyatfekvö sárkány képezi. A-zománcz színei fehér alapon zöld, vörös 
narancs, kék, sárga, víolaszín, rózsaszín. A számlap körül fekete, közepén 
s a belső lapon kék alapú festett zománczos lombdísz. Az óraműn e 
felírás: Joan Ulrich Schmidt.

Kiállítja Kárász Géza.

Óra.
Arany. Vert munka. Külső tokjának hátlapján domborművű s oltárt 

díszítő félmezítelen nőalakok oltárt díszítenek. E külső óratok széle úgy 
a belsőé is áttört művel s vésetekkel ékes. Benn e felírás Johan Martin 
Reine London.

Kiállítja gr. Bánffy György.
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Óra.
Arany- Öntött munka. A külső karika arany sodronyfonallal és gyön

gyökkel ékes. A fedél hátlapján kék zománczos alapon, gyöngyház bera
kása keretben kalitka előtt holt madarat sirató no, mögötte férfi alakja 
látható festett zománczban. A számlapon és gépezeten e felirás: Bregiat 
A : Paris. Az óra aranykeretü üvegtokban van.

, Kiállítja gr. Zichy Livia.

Óra.
Arany. Vert munka. Hátlapján domborműben borkóstoló paraszt. 

Számlapja arany, rajta e felirás: Baocuet. London.
Kiállítja Bánó Zoltán.

Óra.
Arany. Öntött munka. A hátlapon táblakövekkel környezett, Cimon és 

Perót ábrázoló festett zománczkép. A számlapon festett zománczu tájkép, olda
lán négy, kék alapon feketével festett zománczos tájkép, melyek közt egy-egy 
stylisált virág. Belül hasonló tájkép. Az óra mutatója tőrt példáz; a műben 
belöl e fölirás: Abraham Schegs In Nürnberg.

Kiállítja b. Radvánszky Béla.

Óra.
Arany, vert munka. Halálfőt ábrázol, rajta e chronostichon monfJDas 

bor Is sors haeC est ULtlma nesCJs». A számlapon festett zománczos kép, 
ezen asztal, homokóra, halálfő, kasza, gyertya, hangjegyek, váza virággal. 
Belől az óramüvön Johannes Straus neve.

Kiállítja br. Apor Károly.

Óra.
Arany. Lánczról zománczos oszlopok közt füzérdíszben óra, s hétágú 

gyöngykorona függ. Számlapját gyémántok környezik. Lenn kis medaillon 
festett zománczos tripossal. A hátsó lapon női alak kis fehér nyulat etet. 
A medaillon hátsó lapján bárány.

Kiállítja gr. Bánffy György.

Óra.
A tok hátsó lapja fonalosan vésett alapú áttetsző, sötétkék zománcz- 

czal, füle és széle át nem . látszó világoskék, zománczczal ékes. Mindkét 
oldalán körös-körül gyöngysor. Az óra átmérője 0'02 m. Az óraműé o 'o íjm . 

, Kiállítja gr. Andrássy Manó.
Óra.

Arany. Zománczolt franczia munka XIII. Lajos korából. Hátlapján 
Paris Ítélete van elötüntetve, s belső lapján pedig: Perseus, a mint Andro- 
machét megszabadítja. A mívezet, a zománcznak minősége és a színkezelés 
élénken emlékeztet ezen korszak nagynevű ötvösére: Toutin-re.

Kiállítja Vigyázó Sándor.
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Óra.
Ezüst, tojásdad alakú. Számlapját hegyi jegecz 

prágai munka.
fedi. 16-ik századbeli 

Kiállítja Vigyázó Sándor.

Óra.
Arany; halálfejalakú. A koponyán 1759. évszám van bevésve. Érdekes 

német munka a 18-ik századból.
Kiállítja b. Apor Károly.

Óra.
Arany. Zománczolt munka. Hátlapján : a börtönben apját szoptató leány 

tűnik elénk. Keretén és belsején barnán kezelt tájképek. A számlap közepén 
zománczolva a fekvő Diana képe a kutyával látható. Ezen óra nyilván Huaut 
testvérek müvének gyenge utánzata. 18-ik század.

Kiállítja Vigyázó Sándor.
Magy. tö rt .  ötvösm ű-kiállítás. V. 4
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Óra.
Arany; zománczozva. Hátlapján három hitregebeli alak, kerületén válto

zatos színű tájképek. A hüvely belső lapján barna zománczú tájkép. Ez óra a

17-ik században élt Huaut testvérek műve. Ezek négyen voltak; egyikök, 
mesterségére fegyverkovács, állandóan Francziaországban tartózkodott, míg
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a többi három Németországot kérésé tel, hol is az «Emailleurs de l’electeur 
de Braudebourg» czímmel tüntettettek ki. Később azután visszatértek Frank
honba. Müveik legtöbbje — főkép az órák — keretükön sárga alapon czéh- 
jegyökkel látvák el.

Kiállítja Vigyázó Sándor.

Óra.
Ezüst; fekvő kutyát jelképezve. Kiváló német munka a 18-ik századból.

Kiállítja Bánó József.

Óra.
Réz; öntött és vésett munka. Csinos német mü a 17-ik századból.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

VI.

S\elenc7ßi. Vegyesek.

Burnót-sgelencge.
Négyszögletű; négy oldala agát; fénymáz alapon gyöngyházzal és 

aranynyal kirakva fedelén jegy látszik, alját és oldalfalait pedig a szőlömíve- 
lésböl vett jelenetek diszitik. A foglalat réz. Érdekes magyar munka a 18-ik 
század elejéről

Kiállítja Vigyázó Sándor.

Jegyzőkönyv.
Arany; rajta virágok gyöngyházzal kirakva, 

korabeli, munka.
Szép franczia XVE Lajos 

Kiállítja Tisza Kálmánná.

Ereklyetartó.
Réz. Fedelén fekete alapon zománczolt virágok. Magyar munka a 17-ik 

századból.
Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

Burnót-sgelencge.
Arany. Hat oldalát zománcz borítja; rózsaszín alapon szürke alakok. 

Széleit kétféle színű arany díszíti. Franczia, XV. Lajos korabeli, munka. Ritka 
szép példány.

Kiállítja a Nemzeti Muzeum.

Burnót-sgelencge.
Arany. Tojásdad alakú. Fonalas vésett munka s áttetsző kék zománcz- 

czal van borítva. Födele közepén festett zománczos érem, szegélyzetén 
zöld és fehér zománczos gyöngyök és pálmaágak díszelegnek. Franczia,

4*

U
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XVI. Lajos korabeli, munka. Kiváló darab, csakis a középső medaillon kifogá
solható.

Kiállítja gr. Forgács.

Burnót-s%elenc%e.
Arany; kerek alakban, vésett munka. Széleit szép zöld és fehér zománcz- 

dísz ékesíti. Födelén elefántcsontra festett női arczképet látunk. XVI. Lajos 
korabeli munka. Szép példány, habár a nö-arczkép nem mondható épen első
rangú miniature munkának.

Kiállítja gr. Teleky Manó.

Burnót-s^elenc^e,
Porczellán; aranyba foglalva. Négyszögletű; a rajta tartó festmények 

kiváló Meissner-féle darabok. XV. Lajos korabeli munka.
Kiállítja Vigyázó Sándor.

Burnót-s^elenc^e.
Négyszögletű; rajta különböző színű ékkövek. Tetején és alján g}rönyö- 

rüen kezelt zománczczal virágok és madarak kirakva. Érdekes augsburgi 
munka XIII. Lajos idejéből.

Kiállítja Vigyázó Sándor.

Burnót-s^elenc^e.
Arany. Tojásdad alakú. Kék és fehér zománczczal borítva. 18-ik század.

Kiállítja gr. Teleky Samu.

Burnót-s%elenc%e.
Ezüst. Tojásdad alakú. Fedelén fehér alapon zománczos virágok. Ma

gyar munka. 17-ik század.
Kiállítja az erdélyi Muzeum régiségtára.

Burnót-sjekncje.
Réz. Négyszögletű. Meissner-féle fehér zománczczal diszítve; fedelén 

egy vörös Camaieux tájkép, mely díszes zománczban Sándor látogatását 
Diogenesnél tünteti föl. Többi oldalán szintén vörös Camaieux tájképek, csi
nos aranydiszítésekkel. XIV. Lajos korabeli munka.

Kiállítja gr. Zichy Anna.

Burnót-syelencje.
Réz; négyszögletű. Meissner-féle fehér zománczczal. Tetején arany 

reliefben zománczolt csoportozat: Nagy Sándort Diogenes hordója előtt tün
teti fel. A fedél belső lapján vörös Camaieux-zománczczal lovas harcz van 
kirakva.

Kiállítja b. Prónay Dezső.

Burnót-s jelenese.
Arany. Nyolczszögletes. Fonalasán van vésve s opált utánzó, violaszín 

erekkel czifrázott zománczczal borítva. Szélein opált utánzó g y ö n g y ö k e t  és
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zöld zománczos lombdiszítést látunk. Födelén arany foglalásban zománczos 
lapon a görög történelemből vett jelenetet tüntetve fel. 18-ik századbeli 
munka, s úgy a kivitelre, mint a zománcz minőségére e szelencze ezen kor
szak közé számítható.

Kiállítja b. Gerlóczy Bódog.

Bonbonniere.
Arany. Fonalasait vésve s áttetsző zöld zománczczal borítva. A szélek 

díszítését egymással váltakozó fehér zománczú gyöngyök és zöld levelek ké
pezik. Franczia, XVI. Lajos korabeli, munka. Finom Ízlésről tanúskodó példány.

Kiállítja gr. Andrássy Manó.

Bonbonniere.
Arany; kerek. Fehér zománczczal van borítva. Széleit s a felső és alsó 

lapok közepét kék és zöld zománcz díszíti. Franczia, XVI. Lajos korabeli, 
munka. A fehér zománcz különösen figyelemre méltó.

Kiállítja gr. (Andrássy Aladár.

Ŝ elenĉ e.
Teknösbéka-héj. Felső lapján ezüsttel berakva rococco khinaiak, táj

képben.
Kiállítja a felsőmagyarországi muzeum.

S je le n c y e .
Arany, vert munka. Festett, zománczos virágfüzéres keretben, íestett 

zománczos tájkép, kissé megkarczolva, melyet a leáldozó nap sugarai vilá
gítanak meg. A tájképen hegyek, folyó és házak. A szelencze oldalának 
tizenkét mezején váltakozva egy-egy fehér és világoskék s áttetsző vörös 
és sötétkék zománczos virágcsokor zöld zománczos alapon s egy-egy festett 
zománczos tájképecske. A szelencze alja rózsaszín és zöld zománczos, belseje 
sima arany. Eladó. Ára: 600 frt.

Kiállítja Szathmáry Elek.
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Ŝ elenĉ e.
Arany. Öntött, vésett munka. Mindkét felén és oldalán íestett zománcz : 

szürkével, festett amorettek játszanak, a háttér rózsaszín. A zöld és vörös 
arany keretek szalag és lombdísz vésetekkel ékesek.

Kiállítja gr. Forgách Antal.

Syelencye.
Ezüst, vésett munka. Gyöngyházból való, cartoucheok közt levéldiszí- 

tés és lepkefogó amorette, s e vésést ezüst lemezek borítják. Hossza
sága o'o8 mm. Szélessége 0056 mm. Magassága 0^037 mm.

Kiállítja Pór Antal, pozsonyi kanonok.
S{elenĉ e.

Arany. Öntött, vésett munka, háromféle u. m. barna, sárga és vörös 
aranyból. Az alap vonalos vésetü bevágott virágokkal. Középen medaillon 
iával, rajta madarak, alatta kosár mellett vadászkutya ül.

Kiállítja gr. Kornis Emil.
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S{elenc{e.
Arany. Festett zomáríczlapokkal, melyek Nép. Szt. János életéből öt 

jelenetet tüntetnek elő, ú. m. a szentet, midőn Johanna királyné gyónását

hallgatja; aztán midőn püspöki jelvények és láncz közül az utóbbit vá
lasztja, azután a börtönben lánczba verve; az előlapon a szent kivégezte
tése, végre a födélen égbeszállása.

Kiállítja Császka György szepesi püspök.

Sjelenese.
Réz. Öntött munka. A szelencze teteje fekete zománezos alapon rekesz- 

zománezos virágok, ú. m. egy tizenkét szirmú vörös őszirózsa, négy viola- 
szm tulipán, két nagyobb ötszirmú, két kisebb négy szirmú virág és lomb-



56 Ötödik terem.

dísz, lenn vörös zománczos szív. Az áttört rézkeret alja világoskék, fekete 
s áttetsző vörös zománczczal ékes. Az alsó részt kristálylap képezi.

Kiállítja hg. Esterházy Miklós.

Burnót sjelencje.
Ezüst, aranyozva, vésett diszítéssel. Födelén üveg-mozaik, belsejében 

két bélyeg, melyeken csak az évszám «1828» olvasható. Hossza 0-69, szé
lessége 0'035 m.

Kiállítja Steiner Márton magyar-óvári apát-plébános.

Ŝ elencye.
Ezüst, aranyos. Öntött, vésett munka. Tetején mozaikmüben római 

kocsi (zheda); körötte madarak röpködnek. A gyepen füstölgő fáklya. 
A szelencze többi része végetekkel ékes.

Kiállítja Steiner Márton.

Jegyiét. Az ötödik terem cathalogusába csak a kiállítás bezártáig lajstromozott tárgyak 
vétettek fel.



T Á B L Á K .
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