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Molnár László 

A Szentgróti vár üvegleletei 

Az elmúlt évtizedben örvendetesen megnőtt az üveg
gel foglalkozó kutatók száma, ezzel együtt szaporodott a 
témával foglalkozó szakirodalom is. Ez főleg a 80-as 
évtized intenzív régészeti kutatásának köszönhető, amely 
újabb és újabb leleteket hozott felszínre, alaposan meg
változtatva eddig vallott nézeteinket is. A nagyszámú, jól 
datált üveglelet pedig egyre inkább kormeghatározó 
szerepet kaphat további ásatásokon a régész munkájá
ban. Amikor kísérletképpen megírtam a „Lenti vár 
üvegleletei" című dolgozatomat ez a cél vezérelt. 
/MOLNÁR 1992. 179-193./. Ekkor még nem állt rendel
kezésre ennyi adat és bizonytalan volt az eredmény is. 
Nos a Lenti feltárás jellegzetes, a szakirodalom alapján 
pontosan behatárolható leletei bebizonyították, hogy jó 
úton indultam el. E rövid bevezetőre azért volt szükség, 
hogy rávilágítson, milyen előzmények után fogtam 
hozzá, hogy a kevésbé kutatott zalaszentgróti vár építé
szeti történetét az üveg segítségével próbáljam meg 
rekonstruálni. 

A vár története az írásos dokumentumok alapján 

A vár első említése 1299-ből való. Jelentős hely volt 
a Zala folyó átkelőjénél épült vár és település, hiszen 
1397-ben már mezőváros. A XV. század közepétől a 
Hagymási család tulajdonába kerül és marad 1654-ig, 
amikor is az utolsó Hagymási eladta Batthyány Ádám
nak. Közben, Kanizsa eleste után állami felügyelet alá 
vonták, a bécsi haditanács rendelkezési jogába, a család 
tulajdonjogának meghagyásával. Kanizsa visszafoglalása 
után elkerülte a császári udvar vég várpusztító akcióját, 
mivel tulajdonosa császári hadvezér volt. így még 1735-
ben is állt a vár. Ezt követően azonban nagy részét el
bontva, helyén - a XVIII. század közepén - kastélyt épí
tettek. /VÁNDOR 1978./ 

A várbeli építkezésekről 

Az építkezésekről írásos anyagunk alig van, csupán 
1656-ból van adat a vár karbantartásáról. így csak a ré
gészeti kutatások eredményire támaszkodhatunk, /ibid/. 
És itt kapott jelentős szerepet az üveg. A leletek azt 
bizonyítják, hogy a XV. században a szentgróti vár is a 
jelentős családi birtokközpontok közé tartozott. Vár 

jellegén belül inkább várkastély jellege dominált. Erre 
utal az a tény is, hogy épülete kétemeletes volt és az 
emeleten voltak a lakótermek, továbbá, hogy a várban 
kápolna is volt. /ibid/. Mivel az üvegleletek száma ahhoz 
kevés, hogy teljes körű, a valóságot híven tükröző képet 
kaphassunk, csupán arra elég, hogy fenti állításomat 
közvetve igazolja. 

A XV. századi építkezéseket bizonyítja, hogy a Lenti 
várból ismert moszatzöld színű, sok apró légzárványt 
tartalmazó kerek üvegszem töredékek kerültek elő itt is. 
Mivel az ásatás csak a kaputorony környékén folyt és a 
leletek jó része az építési törmelékből illetve betöltések
ből került elő, egyértelműnek látszik a következtetés: -
Ha a kaputorony ablakait is külföldről hozatott ablak
szemekkel látták el, akkor a kastély többi, lakályosabb 
részét, lakószárnyát nagyobb pompával kellett beren
dezni. Persze a XVI. század török háborúi még csak 
közvetve érintik ezt a területet. Előbb Szigetvár, majd 
Kanizsa biztos védelmet nyújtott a vidéknek. Viszont a 
török terjeszkedés elzárta dél felé az utat, ezért, amikor 
ezek a XVI. századi jó minőségű ablakszemek pusztul
tak, pótlásukra már csak gyengébb minőségű üvegből 
készült ablakszemeket használtak. Azért írom, hogy 
gyengébb minőségű, mert míg a XVI. századi üvegek 
változatlan minőségben kerültek elő, addig a XVII. 
századiakat megtámadta az agresszív talaj. A kutatási 
területen a XVI. századból származó használati üveg
tárgy töredéke alig került elő, addig a XVII. századból 
már több tárgy, főleg palack töredéket találtunk. Sajnos 
ezek anyaga is azonos minőségű az üvegtányérokéval, 
ezeket is megtámadta a talaj. Összegzésül meg kell álla
pítani, hogy a kitűzött célt sikerült elérni, mert biztosan 
állíthatjuk, a XVI. században kényelmes, lakályos és 
viszonylagosan fényűző várkastély kialakítására is meg
felelő hangsúlyt fektettek a birtokos Hagymásiak. 

A XVII. században hazai színtelen üveggel 
helyettesítették a korábban délről - minden bizonnyal a 
tengerparti üvegmühelyekből - hozatott üvegtárgyakat. 
Amennyiben egyszer lehetőség nyílik nagyobb mérvű 
régészeti kutatásra, a lakószárny környékének 
feltárásából előkerülő üvegleletek minden bizonnyal azt 
fogják bizonyítani, hogy a szentgróti várban a XVI. 
században olyan jelentős építkezések folytak, amelyről 
ma még sejtésünk sincs. 
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Katalógus: 

1. Ltsz.: 81.1.94. Korsótöredék 
Halványzöld színezetű, színtelen üvegből készült korsó bordá
zott peremtöredéke. 
25x27x4 mm. XVIII. sz.. 
2. Ltsz.: 81.1.178. Kisméretű palack töredék 
Kobaltkék üvegből készült, kisméretű, enyhén benyomott 
fenekű üvegcse töredékei. 2 db. XVIII.sz. 
3. Ltsz.: 81.1.248. Üvegtöredék 
Halvány moszatzöld, enyhén hajlított, vékony üvegtöredék 
apró légzárványokkal. Talán egy kupa talptöredéke /?/. 
29x23x2 mm. XVI-XVII. sz. 
4. Ltsz.: Üvegtöredék 
Zöldes árnylatú ismeretlen rendeltetésű üvegedény oldaltöre
déke. Anyagában hullámosan bordázott. 50x40x2 mm. 
XVII. sz. 
5. Ltsz.: Fültöredék 
Színtelen üvegből készült lapos, szabálytalanul szélesedő 
fültöredék. Kancsó füle lehetett. 68x3x12 mm. XVIII. sz. 
6. Ltsz.: 81.1.299. Ablakszem töredékek 
Moszatzöld színű, anyagában sok apró légzárványt tartalmazó 
ablakszem töredékek. Egyik a szélén enyhén felhajló. Ennek 
széle utólagosan lecsipkedett. Vagy a fúvóforma volt kopott, 
ezért kellett szabályosra igazítani, vagy az ablak üvegezése 
során volt szükség illesztésre. 11 db. XVI. sz. 
7. Ltsz.: Ablakszem töredék 
Enyhén zöldes árnyalatú, pörgetéssel készített ablakszem 
töredéke. 36x34x4 mm. XVII. sz. 
8. Ltsz.: Peremtöredék 
Piszkosfehér színű, színtelen üvegből készült, szélesszájú 
edény, bordázott peremtöredéke. 67x15x5 mm. XVIII. sz. 
9. Ltsz.: Üvegtöredék 
Egészen sötétkék, majdnem fekete üveg töredéke. 
47x45x3 mm. XVIII. sz. 
10. Ltsz.: Pohártöredék 
Színtelen üvegből készült, függőleges oldalú pohár, két össze
illő, összeragasztott fenéktöredéke. Átmérője: 56 mm. 
XVIII. sz. 
11. Ltsz.: 81.1.1357. Palacktöredék 
Kékes-zöld un. erdei üvegből készült, hengeres testű, benyo
mott fenekű palack fenéktöredéke. A fenéken jól látszik a 
köldök. Átmérője: 96 mm. XVII-XVIII. sz. 
12. Ltsz.: 81.1358. Oldaltöredékek 
Zöldes színű /un. erdei üveg / edény oldaltöredékei. 6 db. 
XVII. sz. 
13. Ltsz.: 81.1.359. Ablakszemtöredékek 
Síküveg ablakszem töredékek. 5 db. XVII. sz. 
14. Ltsz.: 81.1.360. Ablakszemtöredék 
Pörgetéssel készült, moszatzöld ablaküveg, tele apró légzárvá
nyokkal. 33x28x2 mm. XVI. sz. 
15. Ltsz.: 81.1.361. Patent üveg-töredék 
Kékes árnyalatú, színtelen üvegből készült orvosságos un. 
patent üveg oldaltöredéke, felirat töredékével: „...BORJ.", 
alatta: „...NZERANN...". XIX. sz. második fele. 
16. Ltsz.: Üveg 
Színtelen, ismeretlen rendeltetésű üvegtárgy töredékei. 2 db. 

17. Ltsz.: 81.1.423. Üvegtöredékek 
Zöldes, átlátszó középkori síküveg darabok. 1 db moszatzöld, 
apró légzárványokkal. XVI. sz. 3 db színtelen síküveg. 
XVII. sz. 
18. Ltsz.: Oldaltöredék 
Zöldes, átlátszó palack oldaltöredéke. 43x24 mm. XVII. sz. 
19. Ltsz.: Síküveg 
Vékony, színtelen sík üvegdarab. 64x22 mm. XVII. sz. 
20. Ltsz.: 81.1.596. Üvegedény töredéke 
Vastag falú, fúvott üvegedény töredéke. 48x45 mm. XVII. sz. 
21. Ltsz.: Üvegtöredék 
Moszatzöld színű, anyagában sok apró légzárványt tartalmazó, 
vékony falú üvegedény töredéke. 50x33 mm. XVI. sz. 
22. Ltsz.: 81.1.688. Üvegtöredékek 
Különböző méretű és falvastagságú üvegedények töredékei. 
5 db. 
3 db. színtelen palack fenéktöredéke. 2 db kékeszöld, 
vastagfalú palack töredéke. XVII-XVIII. sz. 
23. Ltsz.: 81.1.724. Üvegtöredékek 
Színtelen, 1 mm vastag, irizáló, hámló felületű sík üvegdarab
kák. 3 db. XVII-XVIII. sz. 
24. Ltsz.: 81.1.800. Üvegedény töredék 
3 mm falvastagságú, színtelen üvegedény peremtöredéke. 
Szájátmérő: 60 mm. XVII-XVIII. sz. 
25. Ltsz.: 81.1.916. Üvegpalack töredék 
Zöldes színű 4-5 mm falvastagságú üvegpalack nyak és szájré
sze. Szájátmérő: 31 mm, magasság: 65 mm. XVII-XVIII. sz. 
26. Ltsz.: 81.1.917. Üveg mozsártörő 
Ismeretlen rendeltetésű tárgy, amely fenti névvel került beleltá-
rozásra. Sötétzöld, tisztítatlan üvegből készült. Mozsártörőre 
vagy „stoppolófára „emlékeztető tárgy, amely azonban akár 
laboratóriumi vagy gyógyszertári dörzsölő is lehetne. 
XIX. Ili sz. 
27. Ltsz.: 81.1.933. Üvegedény 
Színtelen üvegből fújt üvegedény benyomott aljának töredéke. 
A fenéken a leszedő vas nyoma a „köldök" jól látszik. 
60x50 mm. XVII-XVIII.sz. 
28. Ltsz.: 81.1.939. Üveg 
Vékony, zöldes színű ismeretlen rendeltetésű üvegedény töre
dékei. 3 db. XVII-XVIII. sz. 
29. Ltsz.: 81.1.955. Üvegtöredék 
Zöldes színű, vastag falú, ismeretlen rendeltetésű üvegedény 
darabja. 50x32 mm. XVII-XVIII. sz. 
30. Ltsz.: 81.1.978. Pohártöredék 
Színtelen üvegből készült, kerektalpú, vastag falú kupa töre
déke. XVII-XVIII. sz. 
31. Ltsz.: 81.1.1002. Palack nyak 
Zöldes árnyalatú, csavart nyakú, vállán bordázott palack nyaka. 
Szájátmérő: 40 mm, magasság: 145 mm. XV-XVI. sz. 
32. Ltsz.: 93.5.1. Üvegedénytöredék 
Színtelen, felületén irizáló üvegből készült pohár /?/ oldaltöre
déke. 26x24x2-3 mm. XVI-XVII. sz. 
33. Ltsz.: 93.5.2. Pohártöredék 
Színtelen üvegből készült, felületén hámló réteg. Talpas pohár 
fenéktöredéke a szár kitört köldökével és az oldalindítás tőre-
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dékével. Enyhén homorú. Átmérő: 39 mm, V: 5mm. 
34. Ltsz.: 93.5.3. Ablakszem töredék 
Felületén hámló, színtelen üvegből készült, sokszögű ablak
szem töredéke. 42x30x1 mm. XVI-XVII. sz. 
35. Ltsz.: 93.5.4. Pohártöredék 
Színtelen üvegből készült vékonyfalú pohár két darab oldaltö
redéke. XVI-XVII. sz. 
36. Ltsz.: 93.5.5. Ablakszem töredékek 
Moszatzöld, tiszta üvegből készült ablakszem töredékek. 
Nyújtással vagy kiterítéssel készült. Sok apró légzárvány. 2 db. 
XVI. sz. 
37. Ltsz.: 93.5.6. Ablakszem töredék 
Színtelen üvegből, pörgetéssel készült ablakszem töredék. 
Felülete irizáló, hámló. 25x22x1-2 mm. XVII. sz. 
38. Ltsz.: 93.5.7. Ablakszem töredék 
Moszatzöld, tiszta üvegből készült ablakszem töredéke. Nyúj
tással készült. Sok apró légzárvány. 28x22x2-2,5 mm. XVI. sz. 
39. Ltsz.: 93.5.8. Oldaltöredékek 
Csontüvegből fújt bokály vagy palack oldaltöredékei, barna 
kiszélesedő- összeszűkülő zománc vonalfestéssel. Az üveg 
anyaga tiszta. Ez a díszítési mód a XVIII. században jellemző. 
4 db, kettő összeülik. XVII-XV1II. sz. 
40. Ltsz.: 93.5.9. Ablakszem töredékek 
Moszatzöld üvegből nyújtással vagy kiterítéssel készült ablak
szemek töredékei. Az anyag nagyon tiszta, de az előzőekhez 
hasonlóan ebben is nagyon sok apró légzárvány található. 
13 db. XVI.sz. 
41. Ltsz.: 93.5.10. Palack 111 töredék 
Függőlegesen, széles hullámvonalakkal bordázott edény, fel
tételezhetően palack töredékei. Az anyag tiszta, bár sok nagyon 
apró légzárványt tartalmaz és látszanak a függőleges nyújtás 
vonalai is. 3 db. XVI-XVII. sz. 
42. Ltsz.: 93.5.11. Edény töredék 
Tiszta, halvány moszatzöld színű vékonyfalú edény töredéke. 
A kialakításból kuttrolf nyaktöredékére lehet gyanítani. Az 
anyagban itt is nagyon sok apró légzárvány. 30x26x1,3 mm. 
XVI. sz. 
43. Ltsz.: 93.5.12. Oldaltöredék 
Kékes-zöld un. erdei üvegből készült edény vastagfalú töre
déke. Anyagában sok apró légzárvány. 34x33x6 mm. XVI-
XVII. sz. 
44. Ltsz.: 93.5.13. Oldaltöredék 
Színtelen üvegből készült vastagfalú, hengeres edény oldaltö
redéke. 28x18x5 mm. XVI-XVII. sz. 
45. Ltsz.: 93.5.14. Pohártöredék 
Talpas pohár /kupa / szártöredéke. Színtelen üvegből készült 
pohár fenéktöredéke a szár egy töredékével és a szárgombbal 
/nodus /. A szár többi része és a talp hiányzik. Az üveg felüle
tén irizáló vékony, lehámló réteg. M: 22 mm, Átmérő: 14 mm. 
XVII. sz. 
46. Ltsz.: 93.5.15. Pincetok töredék 
Halvány, kékes-zöld színű, tiszta anyagú, pincetokba való 
palack fenéktöredéke. Felülete pusztul, hámlik. A fenék köze
pén jól látható a fúvási köldök. Alapmérete /rekonstruált /: 
66x96 mm. M: 41 mm, Sz: 58 mm, V: 1,5-6,5 mm. XVII. sz. 
47. Ltsz.: 93.5.16. Palacktöredék 
Nagyon tiszta, színtelen üvegből készült vékonynyakú palack 
nyaktöredéke. Vékonyfalú. A szájnyílásnál kissé kiszélesedik, 
és befelé szűkülve megvastagszik. Szabálytalan száj. Száj alatt 
13-14 mm-el körbefutó vékony nyakgyűrű. M: 76 mm, Át
mérő: 20 mm, Szájátmérő: 24 mm, V: 3 mm, Száj V: 5 mm. 
XVIII. sz. 
48. Ltsz.: 93.5.17. Oldaltöredék 

Sötét olajzöld színű, vékonyfalú edény /palack? / oldaltöre
déke, az oldalból induló íves fenékindítással. Nagyon tiszta 
anyagú üveg. M: 32 mm, SZ: 20 mm. XVIII. sz. 
49. Ltsz.: 93.5.18. Oldaltöredék 
Halvány kékes-zöld színű edény oldaltöredéke. Külső felületén 
szennyeződésből származó pontszerű zárványok. Anyagában 
megfigyelhetők a pörgetés vonalai. 34x29x2 mm, 
XVII-XVIII. sz. 
50. Ltsz.: 93.5.19. Palacktöredék 
Színtelen, tiszta üvegből készült kisméretű, függőleges oldalú 
palack /üvegcse / vastag oldaltöredéke derékszögű, vékonyabb 
fenékindítással. M: 10 mm, SZ: 16 mm, V: 2-4 mm. 
XVII-XVIII. sz. 
51. Ltsz.: 93.5.20. Üvegtöredék 
Nagyméretű, vastag, lapos, ismeretlen rendeltetésű üvegtárgy. 
Halvány kékes árnyalatú színtelen üvegből készült. Felülete 
irizáló, hámlik. Egyik oldala sík, másik a vágott széltől 20 mm-
re kifelé egyenletesen vékonyodik, oly módon, mint azt a 
tükröknél vagy a metszet üvegü kézi lámpáknál megfigyelhető. 
Formába sajtolták, vagy öntötték. 84x55x6-4 mm. 
XVII-XVIII. sz. 
52. Ltsz.: 93.5.21. Ablakszem töredékek 
Halványkékes árnyalatú színtelen üvegből, nyújtással készült 
vékony ablakszem töredékei. Felülete irizáló, hámlik. Zár
ványmentes anyag. 2 db. XVII-XVIII. sz. 
53. Ltsz.: 93.5.22. Síküveg töredék 
Halványkék árnyalatú színtelen üvegből, nyújtással vagy ön
téssel készült, egyenletes vastagságú vékony síküveg töredék. 
41x20x2 mm. XVII-XVIII. sz. 
54. Ltsz.: 93.5.23. Oldaltöredék 
Nagyon halványzöld, vékonyfalu, hengeres testű, függőleges 
oldalú palack vagy pohár oldaltöredéke. Függőleges légzárvá
nyok az anyagában. 52x22x1 mm. XVII-XVIII. sz. 
55. Ltsz.: 93.5.24. Palacktöredék 
Nagyon tiszta színtelen üvegből készült, vastag falú, pince
tokba való palack válltöredéke. 47x37x3 mm. XVII-XVIII. sz. 
56. Ltsz.: 93.5.25. Oldaltöredék 
Halvány moszatzöld színű, vékonyfalú, függőleges oldalú 
palack /? / oldaltöredéke. Anyagában nagyon sok apró, függő
leges légzárvány. 3 db. XVI. sz. 
57. Ltsz.: 93.5.26. Palacknyak töredék 
Színtelen üvegből készült, hengeres palacknyak töredéke. 
Felülete hámló, irizáló. Anyagában apró, függőleges légzárvá
nyok. Átmérő: 25 mm, M: 34 mm, V: 2 mm. XVII-XVIII. sz. 
58. Ltsz.: 93.5.27. Palack töredék 
Halványkékes árnyalatú, színtelen üvegből kerek, függőleges 
falú, benyomott fenekű palack fenéktöredéke az oldalindítással. 
A fenéken jól kivehető köldök. Átmérő: 61 mm, M: 32 mm. 
XVII-XVIII. sz. 
59. Ltsz.: 93.5.28. Pohártöredék 
Nagyon tiszta, színtelen üvegből készült, függőlegesen bordá
zott oldalú pohár két töredéke. 2 db. XVII-XVIII. sz. 
60. Ltsz.: 93.5.29. Ablakszem töredék 
Pörgetéssel halvány kékes-zöld árnyalatú, színtelen üvegből 
készült ablakszem töredéke. Közepétől kifelé vékonyodik. 
Középen köldök. Anyagában légzárványok és a pörgetés vo
nalai. 48x38x3 mm. XVII-XVIII. sz. 
61. Ltsz.: 93.5.30. Oldaltöredék 
Vékonyfalú, kifelé szélesedő, hengeres testű, színtelen anyagú. 
Felülete irizáló, hámló. 40x26x1 mm. XVII-XVIII. sz. 
62. Ltsz.: 93.5.31. Pohártöredék 
Színtelen üvegből készült, tisztaanyagú, függőleges oldalú, 
legömbölyített peremű pohár oldaltöredéke. M: 45 mm, SZ: 41 
mm, V: 2 mm. XVII-XVIII. sz. 
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63. Ltsz.: 93.5.32. Oldaltöredék 
Hengeres testű edény vékonyfalú, zöldeskék színű, felületén 
irizáló, hámló. 38x32x2 mm. XVII-XVIII. sz. 
64. Ltsz.: 93.5.33. Ablakszem töredék 
Halvány moszatzöld színű, pörgetéssel, fúvással készült pere
mes kerek üvegtányérok töredékei. 12 db. XVI: sz. 
65. Ltsz.: 93.5.34. Palacktöredék 
Moszatzöld színű, nagyon tiszta anyagú edény /palack? / két 
oldaltöredéke. 2 db. XVI. sz. 
66. Ltsz.: 93.5.35. Palacktöredék 
Moszatzöld színű, nagyon tiszta anyagú edény töredékei. Fel
tételezhetően kuttrolf töredékei. 2 db. XVI. sz. 
67. Ltsz.: 93.5.36. Edénytöredék 
Nagyon halvány moszatzöld, nagyon tiszta anyagú, vékony
falú, vízszintesen bordázott edény töredéke. Anyagában na
gyon sok apró légzárvány. Feltételezhetően kuttrolf test-, vagy 
széles szájperemének töredékei. 2 db. XVI. sz. 
68. Ltsz.: 93.5.37. Oldaltöredékek 
Nagyon halvány moszatzöld, vékonyfalú, hengeres testű edény 
töredékei. 4 db. XVI. sz. 
69. Ltsz.: 93.5.38. Kuttrolf töredék 
Halvány moszatzöld színű, anyagában nagyon sok apró légzár
ványt tartalmazó kuttrolf csöves nyakának töredéke. XVI. sz. 
70. Ltsz.: 93.5.39. Oldaltöredék 
Halvány moszatzöld színű, hengeres testű palack oldal-, ill. 
válltöredéke. 31x30x1,5 mm. XVI. sz. 
71. Ltsz.: 93.5.40. Palacktöredék 
Moszatzöld színű üvegből készült szögletes palack /pincetok? / 
három darab vékony oldaltöredéke. Az oldaltöredéken a fe
nékindítás felismerhető. Nagyon tiszta anyag, de sok apró 
légzárvány van benne. 3 db. XVI. sz. 
72. Ltsz.: 93.5.41. Oldaltöredék 
Olajzöld, vékonyfalú, hengeres testű edény oldaltöredéke. 
Anyaga tiszta, de sok apró, függőleges légzárvány van benne. 
XVI. sz. 
73. Ltsz.: 93.5.42. Pohártöredék /?/ 
Színtelen, felületén irizáló, hámló üvegből készült hengeres 
testű pohár, esetleg palack, két össze nem illő darabja. 

XVII. sz. 
74. Ltsz.: 93.5.43. Síküveg töredék 
Halvány kékes árnyalatú színtelen üvegből készült síküveg 
töredék. Felülete irizáló, hámló. Egyik oldala teljesen sima. 
Másik oldalán keskeny rovátka. Minden bizonnyal a megmun
káló eszköztől. 42x33x1 mm. XVII. sz. 
75. Ltsz.: 93.5.44. Oldaltöredék 
Halvány, kékes-zöld színű, hengeres testű edény /palack? / 
oldaltöredéke. Felülete enyhén irizáló. 48x25x2,5 mm. 
XVII. sz. 
76. Ltsz.: 93.5.45. Pohártöredék 
Színtelen üvegből fúvással készült, hengeres testű, lekerekített 
peremű, vékony falu pohár oldaltöredékei. Három darab. Kettő 
összeülik. Felülete irizáló, hámlik. XVII. sz. 
77. Ltsz.: 93.5.46. Ablakszem töredék 
Nagyméretű, kékes árnyalatú, színtelen üvegből formába fújt 
ablakszem töredéke. Széle a formától kissé felfelé hajló. 
80x43x2 mm. XVII. sz. 
78. Ltsz.: 93.5.47. Ablakszem töredék 
Halvány kékes árnyalatú, színtelen üvegből készült síküveg 
/ablakszem? / töredéke. Anyagában sok apró légzárvány. 
61x20x2 mm. XVII. sz. 
79. Ltsz.: 93.5.48. Síküveg töredék 
Halvány kékes árnyalatú színtelen üvegből készült síküveg 
töredék. Anyagában sok apró légzárvány. Felülete irizáló, 
hámlik. 33x22x1,5 mm. XVII. sz. 
80. Ltsz.: 93.5.49. Ablakszem töredék 
Sokszögű, színtelen, felületén irizáló üvegből készült ablak
szem töredék. XVII. sz. 
81. Ltsz.: 93.5.50. Síküveg töredék 
Kékes árnyalatú színtelen üvegből készült síküveg töredék. 
Vsz. ablakszem töredéke. Opálosan áttetsző. Egyenletes vas
tagságú. 30x21x1 mm. XVII. sz. 
82. Ltsz.: 93.5.51. Síküveg töredék 
Zöldes-sárgás színű anyagból készült síküveg töredék. Vsz. 
ablakszem töredék. Opálosan áttetsző. 70x40x1,5 mm. 
XVII. sz. 
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