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Molnár László: 

A lenti vár üvegleletei 

A lenti vár politikai, gazdasági jelentősége a rendelke
zésre álló adatokból ismert. Ez a jelentőség a politikában 
a XV. század közepén kapott hangsúlyt, amikor Albert ki
rálynak ostrommal kellett elvenni a Cilleiektől Pákával 
együtt. (VÁNDOR 1979. 75-88.) 

Gazdasági jelentősége is ekkorra nőtt meg, hisz az alsó-
lendvai Bánfi család hatalmas birtokai erre az időre már 
kisebb birtoktestekre szakadtak. Az egymással marakodó, 
egymás birtokait szívesen dúló urak birtokaik „végvárai
vá" tették e helyeket, gyakran birtokaik gazdasági köz
pontjává is. 

A XVI. században viszonylagos a nyugalom — a kevés 
adat ezt bizonyítja —, a zivataros idők ellenére is. Aztán a 
történelem ismét előtérbe tolta, fontossá tette a várat. 

Politikailag, gazdaságilag jelentős volt Lenti, de lássuk 
építészetileg is az volt-e; és a politika megkövetelte átépí
téseket, erődítéseket követte-e a gazdasági megerősödést 
követő, művészi törekvéseket is kifejező építkezés. Erre 
vonatkozóan írásos forrás nem áll rendelkezésünkre. E 
kérdésre tehát a régészet eszközeivel kellett választ 
keresni, 

Az építészeti kultúra fokmérője az épületdíszítő ele
mek, berendezési tárgyak milyensége — mind anyagi, 
mind minőségi értelemben. 

Ebben a sorban fontos helyet foglal el az üveg. Fényt de
rít a kor ízlésére, építészeti kultúrájára és anyagi jólétére 
is. Hogy mégsem nyúltak (nyúlnak) szívesen az üveghez 
régészeink, annak az az egyszerű magyarázata, hogy az 
üveg kortalan. Amennyiben a töredék nem visel magán 
egyértelmű, korra utaló forma- és díszítőjeleket, úgy nem 
csak azt nem tudjuk megállapítani, hogy mikor készült — 
a XVI—XIX. századig bármikor —, hanem azt sem, hogy 
milyen országban. Ugyanis Német- vagy Csehországban 
is ugyanúgy káliüvegből készültek az edények, akár 
itthon. 

Rövid ismertetőnknek az a célja, hogy összehasonlítási 
lehetőséget nyújtson másoknak is, akik hasonló leletre 
bukkannak. Másodsorban viszont segítséget nyújt a feltá
rás során talált üvegtárgyak vizsgálata az egy koron belüli 

történelmi periódusok szétválasztására. Konkrétan egy 
feltáráson — a lenti vár részleges feltárásán — belül. 

Az üveg, mint bizonyíték 

Legelőször is megerősítette azt a feltevést, hogy a kapu
torony nem csak a vár leglátványosabb, legrobusztusabb 
építménye, egyben védműve volt, hanem a leglakalyosabb 
is (ibid.). 
Ezt egyértelművé tette, hogy míg a vár több pontján is folyt 
kutatás és csak itt-ott fordult elő üvegtöredék, addig a to
rony előtti várárokban tömegesen (78/1. szelvény). 
Itt mennyiségileg és minőségileg is jelentős volt a lelet
anyag. Ezekről a későbbiekben lesz szó. Gazdái már a 
XVI. században törekedtek otthonosabbá tételére. Tanú
sítják ezt a kerek ,,üvegtányérok", amelyek nemcsak a 
gazdagság fitogtatásának bizonyítékai, hanem a kulturált 
lakás igényének is (KATONA 1959.). Természetesen ez az 
akkori korra értendő. 
A lakályosabbá tétel, a pompa emelése csak fokozódott, 
amikor Nádasdy Ferenc, hatalmas birtokok ura, a dúsgaz
dag — tudomány- és művészetpártoló — főúr jutott Lenti 
birtokába. 

A vár, annak ellenére, hogy a törökellenes végvárrend
szer legfontosabb erőssége volt a zalai végeken, mégis biz
tonságos távolságra Kanizsától ahhoz, hogy a végvár zord-
sága mellett a főúri kastély kényelmét is nyújthassa rövid 
időre. 

Ehhez a megfelelő védelmet biztosította az a kisebb-
nagyobb várakból, vigyázóházakból — ún. tarisznyavárak
ból — álló várlánc, amely délkeleten Kányavárra, délnyu
gaton Dobrira támaszkodott és amelynek legerősebb tagja 
Szécsisziget volt —, maga is jelentős erősség. 
Ez a viszonylagos fényűzés az 1660-as években viselt tiszt
ségei miatt Nádasdy tói el is volt várható. ' 
így talán érthető is, hogy hivatalos megyejárásai során sa
ját birtokain szállt meg, mindjárt ellenőrizve — az ország, 
megye gondjai mellett — azok állapotát is. 

Az építkezések korát az üvegek a XVI. század végére, a 
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XVII. század elejére, valamint a XVII. század közepére, a 
Nádasdyak birtoklása idejére datálják (TAKÁCS 
1907.639). 
Ezt a már említett,,üvegtányérok" és a még nem említett 
hatszög alakú sík ablakszemek tanúsítják. 

Első ránézésre az elkőkerült üvegtöredékek három cso
portra oszthatók. Két csoportra kor szerint. Azon belül az 
egyik még minőség — a kidolgozás minősége — szerint is 
kétfelé sorolható. 

Az építkezések üvegtárgyai után nézzük a berendezési 
tárgyakat. 

Ha az előzőekben az üvegeket két, illetve három cso
portba soroltuk, itt ezt még tovább kell bontani, újabb há
rom csoportra. 

Az elsőbe a legkezdetlegesebb kivitelűeket — feltételez
hetően hazai készítményeket — vettük. 

A másodikba a mívesebbeket, melyek Európában bár
hol készülhettek, akár itthon is. 

Végül a harmadikba a velencei üvegeket, mint akkor 
legrangosabbakat. 

Az első csoportba tartoznak az egyszerű hengeres testű 
poharak. 

A másodikba soroltuk a díszített, figurális talpas poha
rakat, amelyekről azt írtuk, hogy bárhol készülhettek. Ez 
így igaz, hisz a XVII. század közepén már erőteljesen ki
bontakozott a német, a cseh üvegipar és fejlődött az oszt
rák és a hazai üveggyártás is (ibid.). 
A szakirodalom azt tartja, hogy hazai üveggyártásunk csak 
a XVII—XVni. század fordulóján zárkózott fel a kor szín
vonalára. Ennek viszont ellent mond, hogy hutaépítő, ala
pító főuraink a fejlett üvegiparral rendelkező országokból 
hozatták az üvegműveseket. Bizonyára nem is a leg-
rosszabbakat. Talán azért félünk elfogadni a mívesebb da
rabokat hazainak, mert nem ismerjük megbízhatóan ezek
nek a hutáknak a termékeit, vagy a forma alapján külföl
dinek véljük — vélhetjük, hisz a mester legtöbbször kül
földről hozta tudását. 

A harmadik csoportot szemlélve a forma finomsága, az 
anyag tisztasága az, amely szembeötlő. Ezek is poharak: 
talpas és ún. szárnyas poharak, illetve kancsók töredékei 
(BORSOS 1974.50). 
A forma alapján azonosíthatók a XVI. századból ismert 
velencei üvegtípusokkal. Az anyag tökéletes tisztasága 
nem hagy kétséget, hogy valóban azok is. Talán végső bi-

VÁNDOR 1979 Vándor László:/! lenti vár 1976—78. évi ásatásá
nak eredményei, Zalai Gyűjtemény 12. Zalaegerszeg, 1979. 
75-88. 

KATONA 1959 Dr. Katona János: A füleki vár XV—XVII. sz.-i 
emlékei. Régészeti Füzetek 1959. II. 4. 38. 

zonyságot egy laboratóriumi vizsgálat hozhatna, de ezt ma 
nálunk még nehéz megoldani. Egyrészt kevés a vállalkozó 
a vizsgálatok elvégzésére, másrészt kevés az olyan régész 
— talán nincs is —, aki féltett leletét, akár részben, akár 
egészben könnyű szívvel odaadná, hogy a vizsgálat során 
apróra zúzzák. Ezt már csak szakmai indokból sem teheti. 
Pedig a készítés helyének pontosabb meghatározásához 
vinné közelebb e terület kutatóit. 

Hogy kerültek ide ezek az üvegek? 

Hozhatták is — tudjuk, hogy az egyik Nádasdy ős, Tamás 
is foglalkoztatott üvegeseket háza építtetésénél, de aján
dékba is kaphatták. (TAKÁCS 1907.633.) (Az üveg pedig 
igencsak becses ajándék volt még ekkor.) 
Közvetítő is akadhatott, aki a vételt intézte. Közismert, 
hogy a Nádasdyakkal szoros kapcsolatot tartó Zrínyiek 
birtoka Velencéig terjedt. 

Az üvegek pusztulása 

Az üvegtányérok egy részének pusztulása talán véletlen 
volt. Teljes eltávolításuk mögött azonban a Nádasdyakat 
kell sejtenünk. 

A hatszögletű ablaküvegek és a poharak, palackok tö
meges pusztulása a Wesselényi-összeesküvés leleplezése 
után, a résztvevők birtokain császári parancsra megjelenő 
katonák vandalizmusának — vagy talán a császáriaknak el
lenállók védekezésének? — estek áldozatul. Erre ma még 
nincs egyértelmű válasz. 
Azt, hogy egyidejű a pusztulás, az egy helyen talált töredé
kek nagy száma bizonyítja. Ez csak úgy lehetséges, ha 
egyszerre dobták őket a várárok vizébe. Elképzelhető még 
az is, hogy a teljes anyag az Eszterházyak birtoklását köve
tően került a várárokba. Ennek ellentmondanak az üve
gek, és az a tény, hogy az átépítésekre csak 1712 után került 
sor. 

Pusztulásuk a múltat kutató embernek viszont bizonysá
gul szolgál, hogy az üveg a XVII. században hazánkban is 
rohamosan előretörve megkezdte ma is tartó, megállítha
tatlan diadalútját. 

TAKÁCS 1907. Takács Sándor: Magyar üveg, magyar üvegesek, 
Századok, 1907. 639. 

BORSOS 1974 Borsos Béla: A magyar üvegmüvesség, Műszaki 
Könyvkiadó, Bp., 1974. 50. 

Irodalom: 
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Katalógus 

1. Ltsz.: 79.2.89. Ablaküveg 
Hatszögletű ablaküveg nagyrészt összeállítható töredékei (4 db). 
XVI-XVII. sz. 
2. Ltsz.: 79.2.90. Ablaküveg 
Kisméretű, hatszögletű ablaküveg töredékei (6 db). XVI—XVII. 
sz. 
3. Ltsz.: 79.2.91. Ablaküveg 
Kör alakú, peremes ablakszem töredékek (7 db). XV—XVI. sz. 
4. Ltsz.: 79.2.92. Bokálytöredék 
Tiszta, színtelen üvegből készült, bordázott oldalú és vállú bo-
kályperem és -nyak, valamint válltöredéke. Nyakon kitüremkedő 
kiöntőcsücsökkel (4 összeillő darab). XVII—XVIII. sz. 
5. Ltsz.: 79.2.93. Pohártöredék 
Áttetsző, színtelen üvegből készült pohár, vagy kehely töredéke. 
H.: 4,3 cm, M.: 2,7 cm. XVI—XVII. sz. 
6. Ltsz.: 79.2.94. Ablaküveg 
Kerek ablaküveg matt töredéke. H.: 5,9 cm, Sz.: 4 cm, V: 0,3 
cm. XV-XVI. sz. 
7. Ltsz.: 79.2.95. Üvegtöredék 
Pohár (?) vagy inkább bokály világos moszatzöld üvegből, eny
hén benyomott fenékkel, „köldökkel". Oldalán párhuzamosan 
körbefutó vékony hullámvonal. Fenékátm.: 6,1 cm, M.: 2,8 cm. 
XVII-XVIII. sz. 
8. Ltsz.: 79.434.93. Üvegtöredékek 
Apró, vékony síküveg töredékek, opálosfehér színűek (34 db). 
XVII-XVIII. sz. 
9. Ltsz.: 79.434.94. Üvegtöredékek 
Apró, vékony, zöldes színű síküveg töredékek (6 db). XVII-
XVIII. sz. 
10. Ltsz.: 79.434.95. Palacktöredék 
Színtelen üvegből készült, pincetokba való palack nyak- és pe
remtöredéke apró légzárványokkal. XVII-XVIII. sz. 
11. Ltsz.: 79.434.96. Palacktöredék 
Zöldes színű (moszatzöld) palack fenéktöredéke. XVII-XVIII. 
sz. 
12. Ltsz.: 79.434.97. Palacktöredék 
Moszatzöld, pincetokba való palack peremtöredéke. XVII-
XVIII. sz. 
13. Ltsz.: 79.434.98. Palacktöredék 
Színtelen üvegből készült, pincetokba való palack fenék- és ol
daltöredéke. XVII-XVIII. sz. 
14. Ltsz.: 79.434.99. Palacktöredék 
Zöldes árnyalatú, színtelen üvegből készült palack fenéktöredé
ke. XVII-XVIII. sz. 
15. Ltsz.: 79.434.100. Palacktöredék 
Színtelen üvegből készült, vékonyfalú palack fenéktöredéke. 
XVII. XVIII. sz. 
16. Ltsz.: 79.434.101. Palacktöredék 
Kékeszöld színű, benyomott fenekű palack fenéktöredéke. H.: 
5,5 cm, Sz.: 5,1 cm, V: 0,3 cm. XVII-XVIII. sz. 
17. Ltsz.: 79.434.102. Pohártöredék 
Színtelen, vékonyfalú, egyenes fenekű pohár fenék- és oldaltöre
déke. Fenékátm.: 5,4 cm, M.: 2,4 cm. XVII-XVIII. sz. 
18. Ltsz.: 79.434.103. Ablakszemtöredék 
Sárgásbarna színű, sokszögű töredék. H.: 4,3 cm, Sz.: 2,7 cm. 
XVI-XVII. sz. 
19. Ltsz.: 79.434.104. Bokálytöredék 

Színtelen üvegből készült, bordázott, széles szalagfül töredéke. 
XVII-XVIII. sz. 
20. Ltsz.: 79.434.105. Kehelytöredék 
Színtelen üvegből készült, anyagában lila festékkel színezett ke
hely alsó, szár feletti töredéke. XVII-XVIII. sz. 
21. Ltsz.: 79.434.106. Pohártöredék 
Színtelen üvegből készült, vékony falú pohár apró légzárványok
kal, a perem egy kis darabjával. H.: 3,8 cm, Sz.: 3,4 cm, V: 0,2 
cm. XVII-XVIII. sz. 
22. Ltsz.: 79.434.107. Üvegedény-töredékek 
Színtelen üvegből készült üvegtárgyak töredékei (14 db). XVII-
XVIII. sz. 
23. Ltsz.: 79.434.108. Palacktöredék 
Színtelen üvegből készült palack fenéktöredéke. H. : 4,2 cm, Sz. : 
2,6 cm, V: 0,4 cm. XVII-XVIII. sz. 
24. Ltsz.: 79.434.109. Fenéktöredék 
Színtelen üvegből készült, rózsaszín árnyalatú pohár vagy palack 
fenéktöredéke. H.: 3,2 cm, M.: 1,7 cm. XVII-XVIII. sz. 
25. Ltsz.: 79.434.110. Oldaltöredék 
Színtelen üvegből készült, alul vastag, fölfelé vékonyodó falú 
üvegedény (pohár?) töredéke. XVII-XVIII. sz. 
26. Ltsz.: 79.434.111. Ablakszemtöredék 
Barnászöld, vékony ablakszem töredékei (3 db). XVII. sz. 
27. Ltsz.: 79.434.112. Kehelytöredék 
Színtelen üvegből készült, vékony falú, apró legzárványos kehely 
oldaltöredéke, gravírozott felirat töredékével. H.: 3 cm, Sz.: 1,6 
cm, V: 0,1 cm. XVII-XVIII. sz. 
28. Ltsz.: 79.434.113. Oldaltörcdékek 
Színtelen üvegből készült, vastag falú, bordázott oldalú kehely 
vagy talpas pohár töredéke. XVII-XVIII. sz. 
29. Ltsz.: 79.434.114. Oldaltöredék 
Színtelen üvegből készült, bordázott oldalú pohár töredéke. H.: 
4,1 cm, Sz.: 1,9 cm, V: 0,3 cm. XVII-XVIII. sz. 
30. Ltsz.: 79.434.115. Üvegedény-töredékek 
Zöldes színű üvegből készült edények töredékei (19 db). XVII-
XVIII. sz. 
31. Ltsz.: 79.434.116. Palacktöredékek 
Moszatzöld színű üvegből készült, benyomott fenekű palack fe
néktöredékei (2 db). XVII-XVIII. sz. 
32. Ltsz.: 79.434.451. Üvegkehely 
Velencei típusú kehely. Szárán nagy gombbal (nodus). Szabályo
san fölfelé szélesedő cuppa résszel. Gravírozott díszítés. Az 
egyes mezőket tojásfüzér választja el egymástól; alul-fclül kétso
ros pontsor fut körbe. Fő motívuma egy többtornyú épület (4 db-
ra törve). XVII. sz. (2. kép 2) 
33. Ltsz.: 79.434.452. Kehely 
Közvetlenül a talp fölött, abból induló szárgomb, majd a vékony 
száron lapított alakú szárgomb (bikonikus nodus); közvetlenül 
fölötte kis horony után kettős fenékperem, majd rövid függőleges 
indítás után kiszélesedő díszítetlen kehely. M.: 9 cm. XVII. sz. 
34. Ltsz.: 79.434.453. Kehely 
Szabályosan induló kehely kettős fcnékperemmcl, vékony hen
geres szárral. XVII. sz. 
35. Ltsz.: 79.434.454. Ablakszemtöredékek 
Különböző színű — moszatzöld, világoszöld, fehér, kékeszöld és 
irizáló — és méretű kerek ablakszem töredékei (598 db) X V I -
XVII. sz. 
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36. Ltsz.: 79.434.455. Ablaküveg-töredékek 
Hatszög alakú, moszatzöld, fúvással készült síküveg ablakszem
töredékek (2 db). XVII. sz. 
37. Ltsz.: 79.434.456. Ablakszemtöredékek 
Fúvással készült, középen vastagabb, színtelen üvegből, irizáló 
töredékek (5 db). XVII. sz. 
38. Ltsz.: 79.434.457. Ablakszemtöredék 
Kékes színű, fúvással, illetve pörgetéssel készült. Középen vasta
gabb. H.: 4,2 cm, Sz.: 2,8 cm, V.: 0,3 cm. 
39. Ltsz.: 79.434.458. Pöhártöredék 
Vékony falú, egyenes oldalú, belül domborodó, kívül egyenesen 
ékelt(?). Alja szabálytalan alakú, a pipáról való levételkor kelet
kezett köldökkel. Fenékátm.: 5,3 cm. 
40. Ltsz.: 79.434.459. Pohártöredék 
Vékonyfalú, opálosan irizáló pohár oldaltöredéke. H.: 4,2 cm, 
Sz.: 1,9 cm, V: 0,15 cm. 
41. Ltsz.: 79.434.460. Pöhártöredék 
Vékony falú — feltételezhetően —, függőleges oldalú, szabályta
lan elhelyezkedéssel benyomkodott ovális hornyok, gravírozott 
díszítés. Közvetlenül a perem alatt víszszintes hullámvonal. H.: 
3,9 cm, Sz.: 2,45 cm, V: 0,3 cm. 
42. Ltsz.: 79.434.461. Kehelytöredék 
Színtelen üvegből készült, vonal és pontsor díszítésű kehely ol
daltöredéke. H.: 3,9 cm, Sz.: 2,2 cm, V: 0,27 cm. 
43. Ltsz.: 79.434.462. Kehelytöredék 
Vékony falú. Legömbölyített peremtöredék. Gravírozott díszíté
sű. A perem alatt 0,45 cm távolságra körbefutó vékony vonal. 
Közvetlenül a vonal fölött szabálytalan hullámvonal. M.: 2,4 cm, 
Sz.: 3,2 cm, V: 0,2 cm. 
44. Ltsz.: 79.434.463. Palacktöredék 
Színtelen üvegből készült, pincetokba való palack. Legömbölyí
tett vállú. Nyakát utólag ragasztották rá. 
45. Ltsz.: 79.434.464. Palacktöredék 
Zöldes színű, irizáló, legömbölyített vállú, pincetokba való pa
lack váll- és nyaktöredéke. Nyaka utólag került rá. A hengeres 
nyakon ónból készült csavarmenetes szájrész. 
46. Ltsz.: 79.434.465.Palacktöredék 
Fűzöld palack vastag peremtöredéke. 
47. Ltsz.: 79.434.466. Tárolóedény 
Moszatzöld színű, vékony falú, apró légzárványos, erősen kifelé 
hajló, legömbölyített peremű, széles szájú üvegedény két összeil
lő darabja. 
48. Ltsz.: 79.434.467. Üvegcse töredéke 
Moszatszínű, erősen légzárványos, kisméretű — orvosságos
vagy illatszeres — üveg töredéke. Atm.: 2,8 cm, M.: 4,8 cm. 
49. Ltsz.: 79.434.468. Üvegtalp 
Moszatszínű, kerek, domború, pohár vagy üvegecske talpa. 
Átm.: 4 cm, M.: 0,95 cm. 
50. Ltsz.: 79.434.469. Kiöntőfül(?) 
Kékesfehér üvegből készült edény kiöntőcsöve vagy füle. A ben
ne lévő légzárványok iránya jól mutatja a nyújtás irányát. 
51. Ltsz.: 79.434.470. Palacktöredék 
Sötétzöld színű palack benyomott fenekének töredéke. 
52. Ltsz.: 79.434.471. Palacktöredék 
Hengeres testű, világoszöld palack válltöredéke. 
53. Ltsz.: 79.434.472. Palacktöredék 
Vékony falú, világoszöld, hengeres palack három oldaltöredéke. 
54. Ltsz.: 79.434.473. Edénytöredék 
Vékony falú, színtelen üvegből készült, opálos, zöld árnyalatú 

edény bordázott oldaltöredéke. 
55. Ltsz.: 79.434.474. Üvegtöredék 
Moszatzöld színű, hólyagosított felületű, vékony falú palack 
vagy bokály töredékei (8 db). 
56. Ltsz.: 79.434.475. Palacktöredék 
Moszatszínű, apró légzárványos, szögletes, enyhén hólyagosított 
felületű palack két töredéke. 
57. Ltsz.: 79.434.476. Szalagfúl 
Színtelen üvegből készült, vékony opálhártyával borított vékony 
szalagfül. H.: 6,1 cm, Sz.: 1,1 cm. 
58. Ltsz.: 79.434.477. Üvegtöredékek 
Fehér színű pohár oldaltöredékei (2 db). 
59. Ltsz.: 79.434.478. Kehelytöredék 
Vékony falú, kék színű, fölfelé tölcsérszerűen szélesedő kehely 
négy töredéke. 
60. Ltsz.: 79.434.479. Üvegtöredékek 
Világoszöld üvegtöredékek (16 db). 
61. Ltsz.: 79.434.480. Üvegtöredékek 
Világoszöld színű ablaktöredékek (16 db) 
62. Ltsz.: 79.434.481. Ablakszemtörcdékek 
Moszatzöld színű, apró légzárványos ablakszemtöredékek (2 
db). 
63. Ltsz.: 79.434.482. Ablakszemtöredckek 
Világos moszatzöld ablakszemtörcdékek (13 db). 
64. Ltsz.: 79.434.483. Ablakszemtöredckek 
Színtelen üvegből készült ablakszemtöredékck (4 db). 
65. Ltsz.: 79.434.484. Ablakszemtöredckek 
Színtelen üvegből készült kerek ablakszemek peremtöredékei (2 
db). 
66. Ltsz.: 79.434.485. Üvegtöredékek 
Színtelen üvegből készült fehér oxidhártyával bevont síküvegtö
redékek (3 db). 
67. Ltsz.: 79.434.555. Üvegtöredékek 
Színtelen és világoszöld üvegből készült tárgyak töredékei (11 
db). XVII-XVIII. sz. 
68. Ltsz.: 79.434.601. Pohártöredék 
Csontüvegből készült, oldalán bordázott pohár oldal- és perem-
töredéke. Sz.: 4 cm, M.: 4 cm, V: 0,35 cm. 
69. Ltsz.: 79.434.640. Ablakszemtöredék 
Moszatzöld, sokszögletű, pörgetéssel készített ablakszemtörcdé
kek. Néhány összeillő ragasztva (9 db). 
70. Ltsz.: 79.434.641. Palacktöredék 
Vékony falú, négyzet alakú, pincetokba való moszatzöld színű 
palack válltöredéke és nyaka. Szája egyszerű, mintázófával ké
szült. Szájátm.: 2,3 cm. 
71. Ltsz.: 79.434.642. Edénytöredék 
Indigókék pohár fenék-, oldal- és peremtöredékei. Néhány da
rabja összeülik (16 db). 
72. Ltsz.: 79.434.643. Edénytöredék 
Moszatzöld színű, apró légzárványos palack erősen benyomott 
fenekének töredéke. 
73. Ltsz.: 79.434.644. Ablakszemtöredckek 
Opálos, halványzöld árnyalatú színtelen üvegből készült kerek, 
vékony, visszahajtott peremű ablakszemtörcdékek (4 db). 
74. Ltsz.: 79.434.645. Edénytörcdck 
Színtelen (ún. kristály) üvegből készült vastag falú, egyenes fe
nekű edény gömb alakban induló oldaltöredéke. XVII. sz. 
75. Ltsz.: 79.434.646. Edénytöredék 
Sötétzöld, vastag falú, gömb alakú üvegedény oldaltöredéke. H.: 
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4,9 cm, Sz.: 2,6 cm, V.: 1,4 cm. 
76. Ltsz.: 79.434.647. Síküvegtöredék 
Lilásfehéren opálos, színtelen üvegből készült síküvegtöredék. 
H.: 4,7 cm, Sz.: 3,7 cm. 
77. Ltsz.: 79.434.648. Edénytöredék 
Barnászöld színű üvegedény töredéke. H.: 4,6 cm, Sz.: 4 cm. 
78. Ltsz.: 79.434.649. Ablakszemtöredékek 
Világoszölden opálos ablakszemtöredékek (4 db). 
79. Ltsz.: 79.434.650. Fenéktöredék 
Kristályüvegből készült, közepe felé vastagodó vékony falú 
edény (palack?) töredéke. H.: 5,1 cm, Sz.: 3,3 cm, V.: 0,5 cm. 
80. Ltsz.: 79.434.824. Ablakszemtöredékek 
Halványzöld színű kerek, peremes ablakszemtöredékek (21 db). 
XVII-XVni. sz. 
81. Ltsz.: 79.434.825. Ablakszemtöredék 
Kerek, széleik felé vékonyodó ablakszemek töredékei (4 db). 
XVII-XVIII. sz. 
82. Ltsz.: 79.434.832. Palacktöredék 
Szögletes, benyomott oldalú palack fenék- és oldaltöredéke. M.: 
9,3 cm, Sz.: 4 cm. 
83. Ltsz.: 79.434.833. Edénytöredék 
Színtelen üvegből készült üvegedény töredéke. 
84. Ltsz.: 79.434.834. Ablakszemtöredék 
Moszatzöld színű síküveg ablakszem töredékei (2 db). 
85. Ltsz.: 79.434.835. Ablakszemtöredék 
Színtelen üvegből pörgetéssel készült ablakszem töredéke. H.: 
6,9 cm, Sz.: 3 cm. 
86. Ltsz.: 79.434.839. Edénytöredék 
Színtelen üvegből készült vízszintes, kihajtó, legömbölyített pe
remű, széles szájú tárolóedény (gyógyszer vagy fűszer). Kerek, 
enyhén ék alakú, ovális gombbal. A dugót formába fújták vagy 
préselték (3 db). 
87. Ltsz.: 79.434.840. Edénytöredékek 
Kristályüvegből készült üvegedény töredékei (7 db). 
88. Ltsz.: 79.437.7. Kehelytöredék 
Halvány barnászöld üvegből készült, közepén domború velencei 
kehely talptöredéke. Több darabból ragasztva. Átm.: 11,9 cm. 
89. Ltsz.: 79.437.10. Kehely 
Nagyméretű, vállán körbefutó bordán függőleges vonalkázással 
díszített üvegkehely részben összeállítható töredékei. XVI— 
XVII. sz. 
90. Ltsz. 79.437.11. Ablakszemtöredék 
Kékeszöld színű, közepén vastagabb, pörgetéssel készült ablak
szem töredéke. Több darabból ragasztva. 
91. Ltsz.: 88.1.1. Ablakszemtöredékek 
Kristályüvegből készült kerek ablakszemtöredékek. Fúvással, 
pörgetéssel készültek. Közepük vastagabb, peremük visszahaj
tott. Méretük megközelítő pontossággal 100—105 mm . Az üveg 
nem teljesen tiszta. Halványkékes, zöldes árnyalatú (71 db). 
XVI-XVII. sz. (1. kép 1.) 
92. Ltsz.: 88.1.2. Ablakszemtöredék 
Kristályüvegből fújt tökéletesen színtelen, átlátszó üvegtányér tö
redéke. Pereme visszahajtott. Eredeti átm.: 95 mm. XVII. sz. (1. 
kép 2.) 
93. Ltsz.: 88.1.3. Ablakszemtöredék 
Tökéletesen átlátszó, nagyon halványzöld árnyalatú, fúvott, pör
getett, visszahajlított peremű, nagyon vékony ablakszem töredé
ke. Anyagában apró légzárványokkal. Átm.: cca 90 mm. XVII. 
sz. 

94. Ltsz.: 88.1.4. Ablakszemtöredékek 
Halvány moszatzöld színű, pörgetett ablakszemtöredékek, ame
lyeket fúvás után nem kerekre hagytak, hanem — a nyomokból 
ítélve — hidegen hatszög alakúra vágtak. Széleik felé ezek is eny
hén vékonyodnak. Középen ezeken is ,,köldök" van. A hatszög 
élei 58 mm hosszúak. Legnagyobb átmérőjük 114 mm (rekonst
ruált). XVII. sz. 
95. Ltsz.: 88.1.5. Palacktöredék 
Kisméretű — illatszeres? — zöldes színű üvegből készült palack 
rövid, tölcsérszerűen kifelé hajló nyakkal. XVII. sz. 
96. Ltsz.: 88.1.6. Palacktöredék 
Fátyolos, kristályüvegből készült palack váll- és tölcsérszerűen 
kihajtó rövid nyakának töredéke. XVII. sz. 
97. Ltsz.: 88.1.7. Palacktöredék 
Nagyméretű — alakja után ítélve — pincetokba való palack bar
nászöld — benyomott — fenéktöredéke. Jól látszik a köldök a be
nyomott kúpnál. 157x106 mm. XVII. sz. 
98. Ltsz.: 88.1.8. Palacktöredék 
Kékeszöld színű, erősen irizáló, benyomott fenekű palack fenék
töredéke. 121x61 mm. XVII. sz. 
99. Ltsz.: 88.1.9. Palacktöredék 
Halvány kékeszöld színű, enyhén benyomott fenekű, kerek alapú 
palack fenéktöredéke. 74x48 mm. XVII. sz. 
100. Ltsz.: 88.1.10. Edénytöredék 
halvány kékes színű, sokszögletű edény oldaltöredékei. Erősen 
irizáló (3 db). XVII. sz. 
101. Ltsz.: 88.1.11. Fenéktöredék 

Nagyon halványkék árnyalatú, négyzetes alapú pincetokba való 
palack enyhén benyomott fenéktöredéke, oldalindítással. Jól lát
szik a köldök. 71x68 mm. XVII. sz. 
102. Ltsz.: 88.1.12. Palacktöredékek 
Halvány zöldeskék palack két fenék- és egy válltöredékc, ame
lyen jól látszik a nyak indítása (3 db). XVII. sz. 
103. Ltsz.: 88.1.13. Palacktöredék 
Halványzöld, sok légzárványos anyagból készült palack válltöre-
déke, amelyen jól látszik a nyak indítása. 58x46 mm. XVII. sz. 
104. Ltsz.: 88.1.14. Edénytöredék 
Zöld, ún. parasztüvegből készült vastag falú pohár(?) oldaltöre
déke, simára csiszolt peremmel. 64x22 mm. XVII. sz. 
105. Ltsz.: 88.1.15. Palacktöredék 
Moszatzöld színű, tiszta üvegből készült, vékony falú palack ol
daltöredéke, a benyomott fenékkúp töredékével. Jól felkészült 
szakemberre vall. 51x33x3 mm. XVII. sz. 
106. Ltsz.: 88.1.16. Palacktöredék 
Halványzöld, tiszta üvegből, benyomott fenékkel készült, vékony 
falú palack töredéke. XVII. sz. 
107. Ltsz.: 88.1.17. Palacktöredék 
Halvány kékeszöld, erősen irizáló palack fenéktöredéke. 107x59 
mm. XVII. sz. 
108. Ltsz.: 88.1.18. Palacktöredék 
Halványkékes árnyalatú, színtelen üvegből fújt, függőleges falú, 
hengeres testű, kúposán benyomott fenekű palack oldaltörcdcke 
a teljesen épen maradt vaskos fenékkúppal. Szép kivitelű. XVII. 
sz. 
109. Ltsz.: 88.1.19. Palacktöredék 
Kékeszöld, közönséges palack kúposán benyomott feneke. XVII. 
sz. 
110. Ltsz.: 88.1.20. Palacktöredék 
Halvány olajzöld színű, közönséges, hengeres testű palack be-
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nyomott feneke. Két darabból ragasztva. XVII. sz. 
111. Ltsz.: 88.1.21. Palacktöredék 
Nagyon tiszta, világoszöld palack válltöredéke. Rövid, vékony, 
kifelé szélesedő nyakkal. XVII. sz. 
112. Ltsz.: 88.1.22. Palacktöredék 
Halvány kékes árnyalatú, színtelen üvegből készült, négyszögle
tes palack oldaltöredéke. 71x62 mm. XVII. sz. 
113. Ltsz.: 88.1.23. Palacktöredék 
Szögletes palack kékes árnyalatú oldaltöredéke. XVII. sz. 
114. Ltsz.: 88.1.24. Palacktöredék 
Halványzöld, hengeres, közönséges palack töredéke. Az oldalból 
kb. 45 fokos szögben befelé tört vállból rövid, vékony, függőlege
sen tagolt nyakkal. 6 db-ból ragasztva. XVII. sz. 
115. Ltsz.: 88.1.25. Palacktöredék 
Nagyon tiszta világoszöld, vékony falú palack oldal- és fenék
kúpindításának töredéke. Nem közönséges munka. XVII. sz. 
116. Ltsz.: 88.1.26. 
Kristályüvegből készült borosüveg, enyhén benyomott fenékkel 
és oldalának egy-egy töredéke. XVII. sz. 
117. Ltsz.: 88.1.27. Palacktöredék 
Kristályüvegből készült, négyzetes hasáb alakú kis palack oldal
töredéke. Az anyag nem tökéletesen átlátszó, enyhen opálos. 
XVII. sz. 
118. Ltsz.: 88.1.28. Palacktöredék 
Enyhén opálos kristályüvegből készült négyzetes hasáb alakú kis 
palack fenéktöredéke oldaltöredékkel. XVII. sz. 
119. Ltsz.: 88.1.29. Palacktöredék 
Nagyon tiszta kristályüvegből készült hasábos palack oldaltöre
déke. XVII. sz. 
120. Ltsz.: 88.1.30. Fenéktöredék 
Színtelen, kissé áttetsző kristályüvegből készült, vékony falú 
edény fenéktöredéke az öblös test oldalának indításával. 96x43 
mm. XVII. sz. 
121. Ltsz.: 88.1.31. Fenéktöredék 
Színtelen, áttetsző üvegből készült hengeres testű pohár vagy pa
lack fenéktöredéke. A fenék csak enyhén benyomott, majdnem 
egyenes. 48x46 mm. XVII. sz. 
122. Ltsz.: 88.1.32. Palacktöredék 
kristályüvegből készült — nagy valószínűséggel —, pincetokba 
való palack válltöredéke a nyakindítás kis töredékével. Nagyon 
tiszta anyag. XVII. sz. 
123. Ltsz.: 88.1.33. Palacktöredék 
Kristályüvegből készült szögletes palack oldaltöredéke. Nagyon 
tiszta anyag, de asztallapon vagy egyengetődeszkán egyengették, 
és onnan apró porszemek — vagy más szennyező anyag — került 
az anyagba. XVII. sz. 
124. Ltsz.: 88.1.34. Palacktöredék 
Nagyon tiszta, kristályüvegből készült szögletes palack oldaltö
redéke. Formálásnál horizontális recés benyomódások keletkez
tek rajta. 59x39 mm. XVII. sz. 
125. Ltsz.: 88.1.35. Palacktöredék 
Négyszögletes, nagyon tiszta, ún. kristályüvegből készült palack 
válltöredéke. Az anyagban apró légzárványok és a formálás víz
szintesen körbefutó vonalai láthatók. Anyagát tekintve az előző 
számon leírt palackhoz is tartozhatott, annak egy darabja is lehet. 
72x30 mm. XVII. sz. 
126. Ltsz.: 88.1.36. Palacktöredék 
Négyszögletes palack oldaltöredéke. Kristályüvegből készült, 
enyhén kékes árnyalatú. Felülete irizáló. 74x72 mm. XVII. sz. 

127. Ltsz.: 88.1.37. Pohártöredék 
Vékony falú, enyhén kékes árnyalatú kristályüvegből fölfelé szé
lesedő pohár oldaltöredéke a fenék egy kis darabjával. Felülete 
szivárványosan — halványan — irizáló. M. : 45 mm, Sz. : 44 mm. 
XVII. sz. 
128. Ltsz.: 88.1.38. Pohártöredék 
Nagyon tiszta kristályüvegből készült, enyhén kifelé hajló olda
lú, kissé benyomott fenekű pohár oldaltöredéke a fenek egy kis 
darabjával. M.: 31 mm, Sz.: 50 mm, V: 3—4 mm. XVII. sz. 
129. Ltsz.: 88.1.39. Palacktöredék 
Világos kékeszöld üvegből fújt öblös hasú borospalack félkörív
nyire benyomott kúpos fenekének és oldalának három összeillő 
töredéke (3 db). XVII. sz. 
130. Ltsz.: 88.1.40. Palacktöredék 
Zöldeskék színű, tiszta üvegből készült, négyszög hasáb alakú 
palack válltöredéke. XVII. sz. 
131. Ltsz.: 88.1.41. Palacktöredék 
Világos kékeszöld színű palack enyhén felfelé domborodó fenék-
töredéke. 52x34x6 mm. XVII. sz. 
132. Ltsz.: 88.1.42. Palacktöredék 
Öblös hasú, világos zöldeskék színű, vékony falú palack két 
összeillő darabja. XVII. sz. 
133. Ltsz.: 88.1.43. Palacktöredék 
Szögletes, áttetsző színtelen üvegből készült oldaltörcdéke. 
49x46 mm. XVII. sz. 
134. Ltsz.: 88.1.44. Palacktöredék 
Szögletes, színtelen üvegből készült palack alsó saroktöredékc. 
XVII. sz. 
135. Ltsz.: 88.1.45. Oldaltöredék 
Világoszöld üvegből készült edény — palack? — vékony falú ol
daltöredéke. Néhány megnyúlt légzárvány és néhány alakítási 
vonal látható anyagában. XVII. sz. 
136. Ltsz.: 88.1.46. 01daltöredék(?) 
Halványzöld árnyalatú üvegtöredék. Feltételezhetően egy na
gyobb szögletes üveg oldaltörcdéke. 95x61x2 mm. XVII. sz. 
137. Ltsz.: 88.1.47. Palacktöredék 
Nagyon tiszta, ún. kristályüvegből fújt palack fenéktöredekc. 
48x38 mm, XVII. sz. 
138. Ltsz.: 88.1.48. Palack(?)töredék 
Kisméretű, vékony falú, félkörívesen felfelé domborodó fenekű, 
nagyon tiszta kristályüvegből készült — feltehetően — palack tö
redéke. XVII. sz. 
139. Ltsz.: 88.1.49. Palacktöredék 
Kristályüvegből készült domború hasú palack fenéktöredéke. 
Alul körbefutó fenékszalaggal. XVII. sz. 
140. Ltsz.: 88.1.50. Pincetokba való palack 
Világoszöld, vékony falú, nagyon sok apró légzárványt tartalma
zó tiszta üveg 8 összeillő, 5 nem összeillő darabja. Feneke kúpo
sán benyomott. XVII. sz. 
141. Ltsz.: 88.1.51. Palacktöredék 
Négyszögletes, vastag falú, pincctokba való világos mohazöld tö
redékei. Nagyon sok apró légzárvánnyal (4 db). XVII. sz. 
142. Ltsz.: 88.1.52. Palacktöredék 
Kisméretű, vékony falú, benyomott fenekű, négyzet alapú kis pa
lack fenéktöredéke. Barnászöld színű, tiszta üveg, nagyon sok 
apró légzárvánnyal. A benyomott fenék közepén jól látszik a 
„köldök". 50x50 mm. XVII.sz. 
143. Ltsz.: 88.1.53. Fenéktöredék 
Kobaltkék üvegből készült vastag falú tárgy enyhén benyomott 
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feneke. Jól látható köldökkel. A talpperemből kb. 45 fokban kife
lé induló oldal kb. 10—11 mm után függőlegesbe vált át. Henge
res testű. Talán virágtartó edény (váza) lehetett. Fenékátm.: 53 
mm. XVII. sz. 
144. Ltsz.: 88.1.54. Pohártöredék 
Áttetsző kristályüvegből fújt 14 hasábú pohár fenéktöredéke. Fe
neke egyenes. Közepén négylevelű lóhereszerűen elhelyezkedő 
köszörült dísz. : 55—56 mm. XVII. sz. 
145. Ltsz.: 88.1.55. Palacktöredék 
Vékony falú, színtelen üvegből fújt, Öblös hasú palack 
fenékperem-töredéke. XVII. sz. 
146. Ltsz.: 88.1.56. Palacktöredék 
Kisméretű, áttetsző, színtelen üvegből fújt kisméretű palack 
fenék- és oldaltöredéke. A fenéken koncentrikus körök a köldök 
körül. Fenékátm.: 55 mm. XVII. sz. 
147. Ltsz.: 88.1.57. Palacktöredék 
Áttetsző színtelen üvegből fújt kisméretű palack fenék- és oldal
töredéke. Első ránézésreopálüvegnektűnik. Fenékátm.: 45 mm. 
XVII. sz. 
148. Ltsz.: 88.1.58. Palacktöredék 
Tiszta, színtelen üvegből fújt vékony falú, hengeres testű, függő
leges oldalú, kisméretű palack oldaltöredéke az enyhén benyo
mott fenék kis töredékével. Fenékátm.: 60 mm. 
149. Ltsz.: 88.1.59. Palacktöredék 
Áttetsző színtelen üvegből fújt vékony, függőleges falú, hengeres 
testű kisméretű palack fenéktöredéke. Az enyhén benyomott fe
nék közepén jól látszik a köldök. Fenékátm.: 52—55 mm. XVII. 
sz. 
150. Ltsz.: 88.1.60. Pohártöredék 
Nagyon tiszta üvegből készült függőleges oldalú, hengeres testű, 
vékony falú pohár fenéktöredéke. A fenéken körben méhsejt dí
szítés, középen nagyobb nyolcszög alakú sejttel, benne a köldök 
kitörése. Fenékátm.: 55 mm. XVII. sz. 
151. Ltsz.: 88.1.61. Pohár- vagy palacktöredék 
Színtelen üvegből készült vékony, függőleges falú hengeres po
hár vagy palack fenék-, ill. oldaltöredéke. Benyomott fenék, köl
dökkel. Fenékátm.: 55 mm. XVII. sz. 
152. Ltsz.: 88.1.62. Palacktöredék 
Színtelen üvegből készült, alul nyomott gömbhöz hasonlító ha
sas, vékony falú palack fenékperem-töredéke. Fenékátm.: kb. 90 
mm. XVII. sz. 
153. Ltsz.: 88.1.63. Palack(?)töredék 
Nagyon tiszta kristályüvegből készült palack oldaltöredéke. 
39x31 mm. XVII. sz. 
154. Ltsz.: 88.1.64. Palacktöredék 
Halványzöld palack tiszta anyagú fenéktöredékc. A benyomott 
fenéken a köldök is látszik. 51x45 mm. XVII. sz. 
155. Ltsz.: 88.1.65. Orvosságos vagy illatszeres üveg 
Színtelen üvegből készült hengeres testű, kis átmérőjű, hosszú, 
vékony csőnyakú és -szájú üvegecske válltöredéke az épen ma
radt teljes nyakkal. A nyak hossza 22 mm. XVII. sz. 
156. Ltsz.: 88.1.66. Peremtöredék 
Nagyon halvány kékeszöld árnyalatú, széles szájú edény kihajló, 
legömbölyített szélű peremtöredéke. Átm.: 110 mm. XVII. sz. 
157. Ltsz.: 88.1.67. Palacknyaktöredék 
Nagyon halvány kék árnyalatú színtelen üvegből készült palack 
nyak-, ill. peremtöredéke. A peremgyűrűt a nyak elkészülte után 
utólag ragasztották rá. Átm.: 45 mm. XVII. sz. 
158. Ltsz.: 88.1.68. Peremtöredék 

Nagyon tiszta kristályüvegből készült palack nyak-, ill. peremtö-
redéke. A nyak a szájnál kiszélesedik. Az ovális pereingyűrűt a 
nyak elkészülte után ragasztották rá. A nyak vékony falú. Két 
összeillő darab. Átm.: 45 mm. XVII. sz. 
159. Ltsz.: 88.1.69. Palacktöredék 
Világos kékeszöld üvegből készült vékony falú, kúposán benyo
mott fenekű kis — orvosságos vagy illatszeres — palack töredé
ke. Fenékátm.: 45 mm. XVII. sz. 
160. Ltsz.: 88.1.70. Palacknyak 
Áttetsző, színtelen üvegből készült hasas palack a nyakból kihaj
tott, vízszintesen laposra nyomott peremű nyaktöredéke. A pe
rem teljesen ép. Nyakátm.: 34 mm, peremátm.: 47 mm. XVII. 
sz. 
161. Ltsz.: 88.1.71. Öblös hasú palack zöldes árnyalatú — nem 
egészen tiszta — áttetsző, színtelen üvegből készült, fölfelé szű
külő válltöredéke és nyaka, saját anyagából egyenletesen kihajlí
tott peremmel. A perem belülről rövid íven hajlik kifelé. A pe
rem teteje laposra nyomott. Két darabból ragasztva. Szájnyílása 
tojás alakú, deformált. Nyakátm.: alul 39, felül 31 mm, perem
átm.: 38—39 mm. XVII. sz. 
162. Ltsz.: 88.1.72. Peremtöredék 
Nagyon tiszta, világosszöld üvegből készült nagyon vékony falú, 
erősen kihajló peremű, széles szájú edény peremtöredékci. A pe
remek laposak, saját anyagból visszahajlítottak. Kettő összeülik. 
Ismeretlen rendeltetésű edény! Átm.: 110 mm. XVII. sz. 
163. Ltsz.: 88.1.73. Peremtöredékek 
Az előzővel azonos leírású, attól csak a perem szélességében és 
vastagságában tér el. Két össze nem illő darab. XVII. sz. 
164. Ltsz.: 88.1.74. 
Tiszta színtelen üvegből készült palack függőleges, vékony falú 
nyaktöredéke. A perem fekvő tojás alakú, látszólag saját anyag
ból visszahajlított. Szabálytalan alakú, teteje lapos. A nyak rövid 
és meredeken indul a vállból. Talán egy pincetokba való palack 
nyaka? Peremátm.: 39—40 mm, nyakátm.: 28—29 mm. Nyak 
M.: 19-20 mm. XVII. sz. 
165. Ltsz.: 88.1.75. Edénytöredék 
Nagyon tiszta, halvány moszatzöld, nagyon vékony falú, erősen 
kihajló, anyagában visszahajlított peremű edény — talán virág
tartó? Peremátm.: 86—87 mm, nyakátm.: 45 mm. XVII. sz. 
166. Ltsz.: 88.1.76. Edénytöredék 
Vékony falú, kobaltkék üvegből készült ismeretlen rendeltetésű 
edény töredéke. Enyhén benyomott fenekű. A fenéknél lejjebb 
lévő lapított, fekvő tojás alakú fenékperem. A peremtől az oldal
fal befelé törik, majd függőlegessé válik. A peremen keresztirá
nyú fehér zománcfestésű tojás alakú pontsor. Az oldalán 9—10 
mm magasságban, egymástól 1,5—2 mm távolságra lévő három 
vízszintesen körbefutó fehér zománcfestésű vonal. A felső és alsó 
vonal felett, ill. alatt ún. zsinóröltés fut körbe. Két összeillő és 
egy hozzájuk nem illeszkedő fenéktöredék. Átm.: 90—93 mm. 
XVII. sz. (3. kép 4) 
167. Ltsz.: 88.1.77. Pohártöredék 
Áttetsző, színtelen üveg, hengeres teste felfele szélesedik. Külső 
felülete 16 lapra tagolt. Feneke sima, fenekeié ívesen legömbö
lyített. Szájpereme egyenesre köszörült. Élperemci köszörülés
sel letörtek. Két összeillő, összeragasztott darab. M.: 98 mm, 
szájátm.: 80 mm, fenékátm.: 60 mm. XVII. sz. 
168. Ltsz.: 88.1.78. Pohártöredék 
Áttetsző, színtelen üveg. Az előzővel azonos típus. Mérete is kb. 
azonos. Erre a tagolásból lehet következtetni. Oldaltöredék. 
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XVII. sz. 
169. Ltsz.: 88.1.79. Pohártöredék 
Az előzőekben leírt két pohárral azonos típus. Színtelen, áttetsző 
üvegből készült. Előzőektől csak a külső lapolás számában tér el. 
Azokénál szélesebb lapokra tagolták. XVII. sz. 
170. Ltsz.: 88.1.80. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg — kupa alakú pohár. Hengeres teste fel
felé szélesedik. Külső felülete ívelten induló csúcsos, függőleges 
élben végződő bordával tagolt. Két összeillő darab. Egyenes fe
nék, köldökkel. Fenékátm.: 40—42 mm. XVII. sz. 
171. Ltsz.: 88.1.81. Pohártöredék 
Kupa alakú pohár. Rosszul színtelenített, halványkékes árnyalatú 
áttetsző üveg. Bordázott oldalú. 19—20 ívelten induló, csúcsos 
függőleges élben végződő bordával tagolt. Hengeres, felfelé szé
lesedő test. Fenékátm.: 44—45 mm. XVII. sz. 
172. Ltsz.: 88.1.82. Palacknyaktöredék 
Színtelen, áttetsző üvegből készült — feltételezhetően — hasáb 
alakú palack rövid, enyhén kiszélesedő szájú, félkörívesen leke
rekített kis peremmel. Két összeillő darab. Nyakhossza 30 mm. 
XVII. sz. 
173. Ltsz.: 88.1.83. Pohártöredék 
Lapos, vastag fenekű, áttetsző, színtelen üvegből készült pohár 
töredéke. Vékony függőleges falú, hengeres testű. A fenék ma
gasságából indul a téglalap átmetszetű szalagfül. Feneke és a sza
lagfúl vége köszörült. Fenékátm.: 65 mm. XVII. sz. 
174. Ltsz.: 88.1.84. Pohártöredék 
Színtelen, áttetsző üveg. Kupa alakú pohár. Hengeres teste felfelé 
szélesedik. Külső felülete ívelten induló csúcsban végződő, füg
gőleges bordákkal tagolt. A bordák — feltételezhetően — a fúvó
minta kopása miatt eléggé lekerekítettek. Fenékátm.: 30 mm. 
XVII. sz. 
175. Ltsz.: 88.1.85. Pohártöredék 
Áttetsző, színtelen üveg. Hengeres, felfelé szélesedő test. Külső 
felületén alul bordával induló, majd az élperem felett lapokká 
szelídülve függőlegesen tagolt. Anyagában sok az apró, a falban 
függőlegesen megnyúlt légzárvány. Fenékátm.: 36—37 mm. 
XVII. sz. 
176. Ltsz.: 88.1.86. Pohártöredék 
Színtelen, áttetsző üveg. Kúposán emelkedő (belülről mérve) 14 
mm széles ívelt talpgyűrűből induló, alul egyenes, belül kúposán 
kiképzett fenekű, kupa alakú, hengeres testű, felfelé szélesedő 
pohár töredéke. Külső felülete hat bordával tagolt. A bordák köz
vetlenül a talpgyűrű és a kupa találkozásától indulnak a vízszin
teshez viszonyítva kb. 45 fokos szögben, 10—12 mm hosszban, 
majd a kifelé szélesedő oldalhoz visszasimulva, abból csak alig 
emelkednek ki. A borda alul 6 mm széles, ebből felfelé szélesed
ve indul a borda. Fenékgyűrű-átm.: 45—47 mm, a fenék átm.: 
30 mm. XVII. sz. 
177. Ltsz.: 88.1.87. Illatszeres vagy orvosságos palack 
Halványzöld, áttetsző üveg. Hengeres testű, szűk nyakú, tölcsé
res, szabálytalan szájnyílású palack. Anyagában nagyon sok apró 
légzárvány. M.: 60 mm, átm.: 28—29 mm, nyakátm.: 10—12 
mm, szájátm.: 16—17 mm. XVII. sz. 
178. Ltsz.: 88.1.88. Szalagfültöredék 
Tiszta, átlátszó üveg. Felfelé keskenyedő, vékony, széles, függő
legesen többszörösen bordázott szalagfül töredéke. Sz. : alul 21 
mm, felül 27 mm, V.: alul 3,65 mm, felül 5 mm. XVII. sz. 
179. Ltsz.: 88.1.89. Palacktöredék 
Áttetsző, színtelen üvegből készült palack benyomott feneke, 

függőleges oldal töredékével. A fenéken jól látszik a köldök. 
Átm.: 91 mm. XVII. sz. 
180. Ltsz.: 88.1.90. Nyaktöredék 
Halványzöld, kékeszöld színű, áttetsző üvegpalack hengeres nya
kának töredéke. Átm.: 22 mm, H.: 26 mm. XVII. sz. 
181. Ltsz.: 88.1.91. Fenéktöredék 
Tiszta, átlátszó üvegből készült hengeres testű palack vagy pohár 
feneke, függőleges oldaltöredékkel. Halványan látszik a köldök 
is. Átm.: 55 mm, M.: 20 mm. XVII. sz. 
182. Ltsz.: 88.1.92. Palacknyaktöredék 
Halványzöld üveg. Rövid vállból induló, tölcséresen kiszélesedő, 
alacsony nyak töredéke. Átm.: 26—27 mm, M.: 17 mm. XVII. 
sz. 
183. Ltsz.: 88.1.93. Peremtöredék 
Tiszta, átlátszó üvegből készült széles szájú edény laposan kihaj-
ló széles szalagfüle. Színtelen. H.: 45 mm, Sz.: 16 mm. XVII. 
sz. 
184. Ltsz.: 88.1.94. Palacktöredék 
Kékeszöld, áttetsző üveg, érdes felület. Hasáb alakú palack L 
alakú oldal töredéke. Szabálytalan falvastagság. M.: 23 mm. 
XVII. sz. 
185. Ltsz.: 88.1.95. Pohártöredék 
Áttetsző színtelen üveg. Viszonylag vastag falú, függőleges olda
lú, hengeres testű pohár oldaltöredéke. Pereme elszedett. Kívül
ről enyhébben, belül erősebben köszörülve. M.: 40 mm, Sz.: 40 
mm, V: 3—3,5 mm. XVII. sz. 
186. Ltsz.: 88.1.96. Pohártöredék 
Halványzöld, áttetsző üveg. Hengeres testű, függőleges — vé
kony falú —, legömbölyített peremű pohár oldatöredéke. M.: 44 
mm, Sz.: 51 mm, V: 2 mm, szájátm.: 90 mm. XVII. sz. 
187. Ltsz.: 88.1.97. Pohártöredék 
Színtelen, áttetsző üveg. Felfelé szélesedő hengeres test. Vékony 
falú. Enyhén duzzasztott, legömbölyített peremű. M.: 43 mm, 
Sz.: 45 mm, V: 2 mm, szájátm.: 70 mm. XVII. sz. 
188. Ltsz.: 88.1.98. Pohártöredék 
Nagyon tiszta, átlátszó, színtelen üveg. Vékony falú, felfelé eny
hén szélesedő hengeres test. Falvastagsága a perem felé kissé nő. 
Enyhén duzzasztott, lekerekített perem. M.: 35 mm, Sz.: 48 
mm, V.: 2 mm, szájátm.: 70 mm. XVII. sz. 
189. Ltsz.: 88.1.99. Síküveg töredékek 
Halvány mohazöld üveg, sok apró légzárvánnyal. A darabok 
anyaga és színe alapján a hatszögletű ablakszemek széleiről tör
hettek le, és nem nagyobb síküveg lapok töredékei. XVII. sz. 
190. Ltsz.: 88.1.100. Pohártöredék 
Áttetsző, színtelen üvegből készült vékony falú, legömbölyített 
peremű, felfelé enyhén szélesedő hengeres testű pohár két össze
illő töredéke. Szájátm.: 70 mm. XVII. sz. 
191. Ltsz.: 88.1.101. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Vékony falú, lekerekített peremű, füg
gőleges falú, hengeres testű pohár töredéke. Szájátm.: 70 mm. 
XVII. sz. 
192. Ltsz.: 88.1.102. Pohártöredék 
Színtelen, áttetsző üveg. Vastag falú, felfelé enyhén szélesedő 
hengeres test. Pereme vízszintesen köszörült. Belső éle szöglete
sen letörve. Két darabból ragasztva. M.: 52 mm, szájátm.: 65 
mm. XVII. sz. 
193. Ltsz.: 88.1.103. Oldaltörcdék 
Színtelen, áttetsző üveg. Vékony falú, hengeres testű üvegedény 
oldaltöredéke. 38x27x2 mm. XVII. sz. 
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194. Ltsz.: 88.1.104. Pohártöredék 
Átlátszó, színtelen üveg. Vékony falú, hengeres testű, függőleges 
falú. Legömbölyített pereme kissé zömített. 35x27x2 mm. XVII. 
sz. 
195. Ltsz.: 88.1.105. Pohártöredék 
Átlátszó, színtelen üveg. Vékony falú, függőleges oldalú, henge
res testű pohár, pereme lekerekített, zömített. M.: 32 mm, száj-
átm.: 70 mm. XVII. sz. 
196. Ltsz.: 88.1.106. Palacktöredék 
Halvány barnászöld üvegből készült palack — feltehetően pince
tokba való — válltöredéke. Anyagában sok apró légzárvány. 
86x50 mm. XVII. sz. 
197. Ltsz.: 88.1.107. Kutrolf töredék 
Moszatzöld színű, sok apró légzárványt tartalmazó anyagból ké
szült ötcsöves kutrolf két összeillő darabja. A csövek felső végé
nél, az egyesülésnél kiszélesedik, majd ívesen leszűkül, aztán is
mét tölcsérszerűen kiszélesedik. Fogóval becsípett kiöntő 
csücsök. Az alsó kiszélesedésről enyhén kihajló, felfelé induló, 
ötszörösen tagolt lapos szalagfülindítás látható. 2 db. XVI— 
XVII. sz. (1. kép 3) 
198. Ltsz.: 88.1.108. Kutrolf töredék 
Nagyon halványzöld árnyalatú színtelen üvegből készült ötcsöves 
kutrolf nyaktöredéke. Anyagában sok apró légzárvány. M.: 66 
mm, átm.: 31 mm. XVI-XVII. sz. 
199. Ltsz.: 88.1.109. Palacktöredék 
Moszatzöld színű, tiszta üvegből fújt, kúposán benyomott fenekű 
palack fenéktöredékei. Három összeillő darab. XVI—XVII. sz. 
200. Ltsz.: 88.1.110. Palacktöredék 
Világos moszatzöld, tiszta üvegből készült palack válltöredéke. 
Alakja után ítélve pincetokba való palack volt. A nyak indításánál 
a formázó tárgy nyomai láthatók. H.: 58 mm, Sz.: 38 mm. 
XVI-XVII. sz. 
201. Ltsz.: 88.1.111. Palacktöredék 
Halvány moszatzöld, tiszta, átlátszó, sok apró légzárványt tartal
mazó üvegből készült palack keskeny téglalapokkal függőlegesen 
bordázott oldaltöredékei. 78 db. XVI-XVII. sz. 
202. Ltsz.: 88.1.112. Szalagfültöredék 
Kékeszöld üvegből készült szalagfül vízszintes darabja. Felső 
lapja bordázott. Függőleges része hiányzik. Bokály(?) füle lehe
tett. H.: 56 mm, Sz.: 25 mm, V: 6—11 mm. XVI-XVII. sz. 
203. Ltsz.: 88.1.113. Palacktöredék 
Halványzöld, átlátszó üveg, sok apró légzárvány. Alul félgömb 
vagy ahhoz hasonló testű, vékony falú edény töredéke. Feljebb 
téglalapra emlékeztető tagolással. Két összeillő töredék. X V I -
XVII. sz. 
204. Ltsz.: 88.1.114. Edénytöredék 
Vastag falú, barnászöld színű, áttetsző, nagyon sok apró légzár
ványt tartalmazó üvegből készült edény töredéke. H.: 47 mm, 
Sz.: 36 mm, V.: 4,5 mm. XVI-XVII. sz. 
205. Ltsz.: 88.1.115. Palacktöredék 
Barnászöld, áttetsző, sok apró légzárványt tartalmazó üvegből 
fújt pincetokba való palack oldaltöredéke. H.: 74 mm, Sz.: 52 
mm, V: 4 mm. XVI-XVII. sz. 
206 Ltsz.: 88.1.116. Pohártöredék 
Nagyon vékony falú, felfelé szélesedő, halványzöld árnyalatú, 
anyagában sok apró légzárványt tartalmazó pohár két összeillő 
töredéke. XVI-XVII. sz. 
207. Ltsz.: 88.1.117. Üvegtöredék 
Vékony falú, színtelen üvegből készült kisméretű töredékek (8 

db). XVII. sz. 
208. Ltsz.: 88.1.118. Üvegtöredék 
Palack vagy pohár halvány fűzöld színű, vékony falú, néhány 
függőleges légzárványt tartalmazó, két összeillő töredéke (2 db 
összeragasztva). XVII. sz. 
209. Ltsz.: 88.1.119. Palacktöredék 
Halvány olajzöld színű, vékony falú, átlátszó, néhány légzár
ványt tartalmazó palack fenék-, oldal- és válltöredéke (3 db). 
XVI-XVII. sz. 
210. Ltsz.: 88.1.120. Üvegtöredék 
Vékony falú, halványzöld színű, átlátszó, függőlegesen (banán-
héjszerűen) bordázott, ezen belül a fúvásból eredően ferde, közel 
vízszintes bordázat látszik az anyagban. Sok az apró, az előbbi
ekben leírt módon fekvő légzárvány is az anyagban. XVII. sz. 
211. Ltsz.: 88.1.121. Palacktöredék 
Halványzöld, áttetsző, sok kerek, apró légzárványt tartalmazó 
hasáb alakú palack fenéktöredéke. XVI-XVII. sz. 
212. Ltsz.: 88.1.122. Palacktöredék 
Barnás-olaj zöld, áttetsző, sok apró légzárványt tartalmazó vé
kony falú, hasáb alakú palack oldaltöredéke. XVI—XVII. sz. 
213. Ltsz.: 88.1.123. Palacktöredék 
Halvány barnászöld, áttetsző, függőleges légzárványokat tartal
mazó kisméretű palack válltöredéke. XVI-XVII. sz. 
214. Ltsz.: 88.1.124. Edénytöredék 
Halványzöld, áttetsző, sok vízszintes légzárványt tartalmazó, pa
mutgombolyagra (turbánra?) emlékeztető, vízszintesen tagolt 
gömb alakú edény válltöredéke. XVI-XVII. sz. 
215. Ltsz.: 88.1.125. Pohártöredék 
Halványzöld árnyalatú pohár fenéktöredéke. A fenék kúposán 
felfelé nyomott. Alul a köldök jól látszik. A pohár teste felfele 
szélesedő hengeres test. Talpa lefelé ugyanúgy szélesedő henge
res test. Két összeillő töredék. XVI. sz. Velencei típus. (2. kép 4) 
216. Ltsz.: 88.1.126. Pohártöredék 
Vékony falú, áttetsző anyagú, méhsejt mintázatú, alul fclköríve-
sen induló, felfelé szélesedő pohár hat összeillő darabja (4 össze
ragasztva). XVI. sz. 
217. Ltsz.: 88.1.127. Üveggömbtöredék 
Sötétzöld, vastag falú gömb töredékei. Kettő összeillő. (4 db.) 
XVII. sz. 
218. Ltsz.: 88.1.128. Pohártöredék 
Vékony falú, átlátszó sok apró légzárványt tartalmazó, lekerekí
tett szélű, függőleges oldalú pohár. (3 db, kettő összeülik.) XVII. 
sz. 
219. Ltsz.: 88.1.129. Üvegtöredék 
Színtelen, áttetsző anyagú pohár vagy palack benyomott fenekű 
töredéke. Fenékátm.: 65 mm, M.: 41 mm. XVII. sz. 
220. Ltsz.: 88.1.130. Üvegtöredék 
Halványzöld, átlátszó, tiszta üvegből készült tölcsér alakú tárgy 
töredéke. Pereme köszörült (lehet, hogy az alja?!), alatta enyhén 
ívelt. 36x35x2 mm. XVII. sz. 
221. Ltsz.: 88.1.131. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült, 13 mm széles, banánhéjszc-
rüen ívelt lapokkal tagolt oldalú pohár oldaltöredéke. Fenékátm. : 
45-50 mm, XVII. sz. 
222. Ltsz.: 88.1.132. Pohártöredék 
Színtelen, áttetsző üvegből készült pohár keskeny (8 mm széles), 
hosszú lapokkal tagolt oldaltöredéke. 33x28x2 mm. XVII. sz. 
223. Ltsz.: 88.1.133. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült pohár banánhéj szerű, dombo-
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rú lapokkal tagolt oldaltöredéke. 52x12x2 mm. XVII. sz. 
224. Ltsz.: 88.1.134. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült pohár oldaltöredéke. Oldala 
ferdén felfutó, domború bordákkal lapokra tagolt. A lapok szé
lessége 14 mm. Szájátm.: 45—50 mm. 33x27x2 mm. XVII. sz. 
225. Ltsz.: 88.1.135. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült pohár töredéke. Palástját füg
gőleges bordák keskeny (10 mm) lapokra tagolják. Szájátm.: 60 
mm. 30x22x2 mm. XVII. sz. 
226. Ltsz.: 88.1.Б6. Pohártöredék 
Vékony falú, átlátszó, színtelen üvegből készült. Pereme lekere
kített. Enyhén felfelé szélesedő oldaltöredék. Szájátm.: 85 mm. 
52x41x2 mm. XVII. sz. 
227. Ltsz.: 88.1.137. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült függőleges oldalú pohár ol
daltöredéke. Pereme lekerekített. Peremtől lefelé fokozatosan vé
konyodik. Szájátm.: 65 mm. 37x30x3 mm. XVII. sz. 
228. Ltsz.: 88.1.138. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült vékony falú, függőleges olda
lú pohár töredéke. Pereme lekerekített. Lefelé fala egyre véko
nyodik. Szájátm.: 80 mm. 33x31x2—1 mm. XVII. sz. 
229. Ltsz.: 88.1.139. Peremtöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült pohár peremtöredék. 27x21x2 
mm. XVII. sz. 
230. Ltsz.: 88.1.140. Színtelen, átlátszó üvegből készült vékony 
falú, lekerekített peremű oldaltöredék. 29x20x2 mm. XVII. sz. 
231. Ltsz.: 88.1.141. Kehelytöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült, tölcséresen kiszélesedő vé
kony falú kehely oldaltöredéke. Pereme lekerekített. Szájátm.: 
75 mm. 36x18x1 mm. XVII. sz. 
232. Ltsz.: 88.1.142. Pohár(?)töredék 
Világos, kékeszöld színű átlátszó üvegből készült függőleges falú 
pohár oldaltöredéke, lekerekített peremmel. Anyagában nagyon 
sok apró légzárvány és vízszintes, formázáskor keletkezett vonal 
isiátható. Peremtől lefelé fokozatosan vékonyodik. Szájátm.: 100 
mm. 42x26x2 mm. XVII. sz. 
233. Ltsz.: 88.1.143. Pohártöredék 
Kobaltkék, tiszta, átlátszó üvegből készült vékony falú, lekerekí
tett peremű pohár oldaltöredéke. 24x13x1,5 mm. XVII. sz. 
234. Ltsz.: 88.1.144. Edénytöredék 
Halvány, irizáló üveg. Benyomott fenék. A talp és pohár teste 
külön-külön készült. Melegen préselték össze. Három összeillő 
darab. Kettő összeragasztva. XVI. századi velencei típus. 
XVI-XVII. sz. (2. kép 3) 
235. Ltsz.: 88.1.145. Edénytöredék 
Nagyon tiszta, színtelen üveg. Függőlegesen keskeny és széles 
bordákkal — banánhéj szerűen — bordázott. XVII. sz. 
236. Ltsz.: 88.1.146. Edénytöredék 
Halvány kékes árnyalatú, színtelen üveg. Felülete irizáló. Függő
legesen — banánhéjszerűen — bordázott. Mértani és ornamentá-
lis festéssel díszített. Fehér, halványzöld, téglaszínű és cinóber-
sárga festéket használtak díszítésre. Alul a befelé hajló 
fenékindítás töredéke látszik. (4 db, nem összeillők.) XVII. sz. 
237. Ltsz.: 88.1.147. Pohártöredék 
XVI. századi velencei pohártípus kerek talpának töredéke. Irizá
ló. Átm.: 105 mm. XVI—XVII. sz. 
238. Ltsz.: 88.1.148. Üvegtöredék 
Irizáló, ismeretlen rendeltetésű vékony falú edény peremtöredé
ke. Két összeillő darab. Szájátm.: 60 mm. XVII. sz. 

239. Ltsz.: 88.1.149. Pohártöredék 
Kerek talp töredéke, irizáló felülettel. Átm.: 90 mm. XVII. sz. 
240. Ltsz.: 88.1.150. Pohártöredék 
Kerek talptöredék, irizáló felülettel. Átm.: 110 mm. XVII. sz. 
241. Ltsz.: 88.1.151. Üvegtöredék 
Színtelen üveg, felülete fehéren—csontüvegszerűen irizáló. Is
meretlen rendeltetésű töredék. Hullámos tárgy. XVII. sz. 
242. Ltsz.: 88.1.152. Pohártöredék 
Fehér csontüveg — opál — poharak töredékei. Függőleges bor
dákkal tagolt az oldaluk. Két perem- és egy oldaltöredék (3 db). 
XVII. sz. 
243. Ltsz.: 88.1.153. Ablakszemtöredék 
Kékes árnyalatú színtelen üveg, nagyon sok apró légzárvánnyal. 
Kiterített síküveg. XVII. sz. 
244. Ltsz.: 88.1.154. Töredék 
Moszatzöld színű, vékony falú üveg. ívelt. Egyik felén sok apró 
dudorral (6 rücsök). XVII. sz. 
245. Ltsz.: 88.1.155. Töredék 
Opálosan irizáló színtelen üveg. Pohár(?) oldaltöredéke. Víz
szintesen bordázott. Vékony falú. XVII. sz. 
246. Ltsz.: 88.1.156. Pohárperem-töredék 
Halványzöldes, átlátszó üveg, sok apró, vízszintesen elnyúló lég
zárvánnyal. Külső fele dudorokkal díszített. XVII. sz. 
247. Ltsz.: 88.1.157. Üvegtöredék 
Áttetsző, színtelen — anyagában apró légzárványok — üveg. Un. 
hólyagos vagy habos üveg. XVII. sz.(?) 
248. Ltsz.: 88.1.158. Edénytöredék 
Színtelen áttetsző üveg. Felületén fehéren irizáló. Függőleges 
hengeres testű edény, pohár vagy bokály töredékei. Oldalán víz
szintesen körbefutó kék üvegszál díszítéssel. Nem összeillő dara
bok (5). Szájátm.: 55 mm. XVII. sz. 
249. Ltsz.: 88.1.159. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üvegből készült, felfelé szélesedő talpas pohár 
fenéktöredéke. Szár felett kiugró peremből induló vastag fenék. 
Üvegpestis roncsolta! XVII. sz. 
250. Ltsz.: 88.1.160. Pohártöredék 
Színtelen, áttetsző talpas pohár szártöredéke. XVII. sz. 
251. Ltsz.: 88.1.161. Pohártöredék 
Velencei pohár. Olajos színű, áttetsző üveg. Többszörösen tagolt, 
belül üreges pohárszár. Több (5) darabból összeragasztva. 
XVI-XVII. sz. (2. kép 5) 
252. Ltsz.: 88.1.162. Pohártöredék 
Velencei, ún. szárnyas pohár szártöredékei. Két összeillő darab. 
Kerek, vékony talpból induló talpgyűrű, felette egy szárgomb, 
majd egy szélesebb vízcsepp alakú gomb fölött újabb gyűrű, 
majd ötszörösen — golyószerűen — tagolt vékonyabb szár. Ebből 
indulnak a „szárnyak", lapos szalagok. A végén ismét gyűrű. Az 
egész függőlegesen bordázott. XVII. sz. (2. kép 1) 
253. Ltsz.: 88.1.163. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Vastag falú, függőleges oldalú pohár. 
Pereme belülről kifelé letört. Díszítése: két, a peremmel párhu
zamosan körbefutó vonal mellett rizsszem alakú, ferdén dűlő 
pontsor. XVII. sz. 
254. Ltsz.: 88.1.164. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó, nagyon tiszta üveg. Függőleges oldalú pohár 
oldaltöredéke. Pereme vízszintesre köszörült, kívül-belül letört. 
Díszítése: két párhuzamos, a peremmel is párhuzamosan futó 
köszörült vonal. Az alsó szélesebb. Szájátm.: 65 mm. XVII. sz. 
255. Ltsz.: 88.1.165. Pohártöredék 
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Színtelen, átlátszó üveg. Vastag falú, függőleges oldalú pohár. 
Pereme legömbölyített. Díszítése: a peremmel párhuzamosan 
körbefutó vonal mellett rizsszem alakú, ferdén dűlő pontsor. 
Szájátm.: 75 mm. XVII. sz. 
256. Ltsz.: 88.1.166. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Vékony falú, nagyon enyhén felfelé kes
kenyedő pohár oldaltöredéke. Pereme legömbölyített. Díszítése: 
a peremmel párhuzamosan körbefutó vonalra szögben ráfutó vo
nalkák. Fenyőágszerű dísz. Alakos díszítés: egy hátrafelé figyelő 
állat (medve?) feje, tőle jobbra egy fa (erdő?) részlete látszik. 
Szájátm.: 75 mm. XVII. sz. (3. kép 2) 
257. Ltsz.: 88.1.167. Pohártöredék 
Színtelen átlátszó üveg. Pereme legömbölyített. Peremmel pár
huzamosan futó vékony vonal alatt egy ágon két szembenéző ma
dár. Szájátm.: 85 mm. XVII. sz. (3. kép 1) 
258. Ltsz.: 88.1.168. Pohár töredéke 
Színtelen, átlátszó üveg. Cuppája felfelé szélesedik. Alján két 
diszkosz alakú gomb, az alsó kisebb. Ebből indul a vastag szár. 
Díszítése: két-két pontsorral közrefogott vékony vonal határolja a 
mezőt alul és felül. Ezen belül újabb vékony vonal, majd szőlő
vessző fut körbe, fürtökkel, levelekkel és indákkal. XVII. sz. (3. 
kép 3) 
259. Ltsz.: 88.1.169. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg oldaltöredéke. Pereme legömbölyített. 
Virágmotívumokkal díszített. Szájátm.: 65 mm. XVII. sz. 
260. Ltsz.: 88.1.170. Pohártöredékek 
Színtelen, átlátszó üvegből készült poharak töredékei. Legömbö

lyített pereműek. A peremmel párhuzamosan vékony vonal fut 
körbe. A kettő közt hullámvonal díszítés. XVII. sz. 
261. Ltsz.: 88.1.171. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Legömbölyített perem. A peremmel 
párhuzamosan vékony vonal fut körbe. A kettő közt hullámvo
naldísz. A töredék bal oldalán a vonal alatt díszítés töredéke lát
szik. Fölfelé szélesedő cupa. Szájátm.: 65 mm. XVII. sz. 
262. Ltsz.: 88.1.172. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Legömbölyített perem. A perem és a ve
le párhuzamosan futó vékony vonal közt hullámvonal dísz. Az 
egész töredéket betöltő virágdíszítés. Szájátm.: 65 mm. XVII. 
sz. 
263. Ltsz.: 88.1.173. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Vékony vonal mellett kétoldalt pontsor 
díszítés látszik, és további díszítés töredéke. 36x11x1 mm. XVII. 
sz. 
264. Ltsz.: 88.1.174. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Egész felületen növényi díszítés látható. 
32x18x3 mm. XVII. sz. 
265. Ltsz.: 88.1.175. Pohártöredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Három rizsszemsor között két vékony 
díszítés. 22x14x2 mm. XVII. sz. 
266. Ltsz.: 88.1.176. Üvegedény-töredék 
Színtelen, átlátszó üveg. Domború oldalú edény (palack?) oldal
töredéke. Díszítése: háromfelé ágazó nád vagy gyékény buga. 
47x29x2 mm. XVII. sz. 
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Die Glasfunde von der Burg Lenti 

Die aus militarischem und wirtschaftlichem Gesichtspunkt 
wichtige Burg Lenti ist auch in architektonischer Hinsicht ein be-
deutendes Werk des 16.—17. Jh.s. 

Für die Bewertung des Baus stehen auch die zahlreichen Glas
funde (266 Stück), welche in der 1976—78 von L. Vándor durch-
geführten Ausgrabung vorkamen. 

Das Material ist in seiner Bestimmung und Material sehr un-
terschiedlich. Vom einfachen Fensterglas bis zum Venediger 
Flügelglas ist allés vertreten. Das trifft auch fúr die Qualitàt zu. 
Die einheimischen Nachahmungsversuche waren einfach, die 
deutschen und tschechischen Produkte waren schon besser gear-
beitet, die venetianischen Gláser dagegen beinahe vollendet. 

Diese Gegenstande beweisen, daB die Burgherren sich mit der 
Burgverschönerung befaBt habén. Die gröBte Ánderung bedeu-

tete Ferenc Nádasdy in der Geschichte der Burg. Seine Liebc zu 
Pomp und Kunst drückte den Umbautcn dcn Stempcl auf. 

Die neuere Umbauphase Anfang des 18. Jh.s betrifft dicse 
Glaser nicht mehr. 

Über ihre Zerstörung habén wir keine genauen Angaben, wir 
können nur annehmen, daB das nach der Entlarvung des Kom-
plotts des Magnaten Wesselényi (1671) passierte. 

Die Existenz der Glaser ist Beweis dafür, daB sich auch bei 
uns die Glaser schnell verbreiteten. Und ncben den sündhaft 
teueren auslándischen Exponaten sind auch die billigercn Glaser, 
die auch von schlechterer Qualitàt waren, erschienen, um sich 
nach vielen Versuchen im 19. Jh. (wcnn die Umstânde dafür 
gégében waren) in voiler Schönheit zu cntfalten. 

Molnár L. 
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1. kép: Kutrolf- és ablakszemtöredékek 
(1 = kat. 91., 2 = kat. 92., 3 = kat. 197.) 

Kutrolf- und Fensterfachbruchstücke 
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2. kép: Velencei kehely- és pohártöredékek 
(1 = kat. 252., 2 = kat. 32., 3 = kat. 234., 4 = kat. 215., 5 = kat. 251.) 

Venezianische Becherbruchstücke 
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3. kép: Pohártöredékek 
(1 = kat. 257., 2 = kat. 256., 3 = kat. 258., 4 = kat. 166.) 

Becherbruchstücke 






