
Kisselyki éremlelet. 
190Q szeptember hó 16-án Nagy-Küküllő vármegye közigazgatási 

bizottsága nevében Apáthy főispán megküldötte az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum érem- és régiségtárának a Nagy-Küküllő megyében Hermann 
János kisselyki lakos háztelkén talált 3491 gr. súlyú éremleletet. 

Az éremleletet intézetünk feldolgozta és munkájának eredménye a 
következőkben foglalható össze : 

Az éremlelet egyike az erdélyi részekben gyakrabban előkerülő 
éremleleteknek. Tartalmazott összesen 4790 drb. ezüst és 2 drb. arany 
érmet. A lelet javarészét újkori magyar és külföldi érmek teszik tekin
télyes számú középkori érem társaságában. 

És pedig: erdélyi ezüst érem Báthori Zsigmond, Bocskai István, 
Báthori Oábor, Bethlen Gábor idejéből 36 drb., magyar ezüst érem Hunyadi 
Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, Miksa, 
Rudolf és II. Mátyás idejéből 3518 drb., cseh ezüst érem 11. Ulászló, 
Lajos, I. Ferdinánd, II. Miksa, II. Rudolf, II. Mátyás idejéből 144 drb., 
lengyel ezüst érem V. Ulászló, IV. Kázmér, J. Albert, Sándor, I. Zsig
mond, Báthori István, 111. Zsigmond idejéből 763 drb., lithván ezüst 
érem I. Zsigmond, Zsigmond Ágoston, Báthori István, III. Zsigmond 
idejéből 55 drb. ; rigai ezüst érem Báthori István és III. Zsigmond ide
jéből 71 drb.; kurlandi ezüst hármas garas Kettler Frigyes idejéből 
2 drb.; porosz ezüst érem I. Zsigmond és Albert idejéből 86 drb.; 
liegnitz-briegi ezüst érem Frigyes idejéből 8 drb. ; porosz-brandenburgi 
ezüst érem János idejéből 2 drb. ; danzigi ezüst érem I. Zsigmond és 
Báthori István idejéből 13 drb.; elbingi I. Zsigmond ezüst széles garasa 
1 drb. ; schweidnttzi ezüst félgaras Lajos idejéből 82 drb.; breslaui ezüst 
garas 1 drb. ; höxteri ezüst garas 1 drb. ; Hammeln város ezüst garasa 
1 drb. ; wiesmari ezüst garas 1 drb. ; Constanz város ezüst krajczárosa 
1 drb.; Solothurn kanton ezüst garasa 1 drb.; salzburgi ezüst krajczár 
1 drb., tescheni ezüst krajczár 1 drb. ; jagerndorfi ezüst hármas garas 
1 drb. ; tiroli ezüst krajczár 1 drb. ; Rudolf talléra 1 drb. ; gelderni egyes 
arany 1596-ból 1 drb.; utrechti egyes arany 1605-ből 1 drb. A legma
gasabb évszám 1626. 

A lelet túlnyomó része denarius, garas, fél, hármas és széles garas; 
köztük kevés számú egykorú hamisítvány, bélelt érmek s ilyeneknek a 
töredékei ; továbbá kopott, gyenge fentartású érmek. 

Az E. N. M. éremtára számára megtartottunk a leletből 127 drb. 
kisebb ezüst érmet, a többit visszaküldöttük Nagy-Küküllő vármegye 
közigazgatási bizottságának. 

Magoss Irén. 




